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ACHTERGROND BIJ   

KERKELIJKE ORGANISATIEVORMEN VOOR  

WERKENDE GEMEENTEN 

 

 
Deze “handreiking”  sluit in grote mate aan op het Nieuwe Bestuursconcept (NBC) dat in 1999 

door Steunpunt Gemeenteopbouw (SGO) kerkbreed is geïntroduceerd. Veel kerken hebben in 

één of andere vorm hiervan gebruik gemaakt. 

In deze beschrijving van achtergronden wordt meer de nadruk gelegd op toepassing en 

aanvullingen m.b.t. taakbeschrijvingen en op relaties met gemeentecommissies. 

Bij de keuze van diverse (bestaande) modellen is o.a. gekeken of bij het concipiëren  de 

kernwaarden voor gemeente-zijn in rekening zijn gebracht: een organisatiemodel zal niet het 

wezenlijke van het kerkzijn in de weg mogen staan, maar veeleer een middel moeten zijn om aan 

dat hoge doel te werken.  

 

SKW wil kerken dienen met hulpmiddelen, eventuele modellen en advisering bij het 

toepassen daarvan als onderdeel van praktische zaken in het dienstenpakket van SKW. 

SKW maakt bij het nu gebodene gebruik van eerdere en recentere modellen van leden;  

vergaring van praktijkkennis, toetsing van diverse concepten aan kerkrecht en 

theoretische kaders hebben hieraan  ten grondslag  gelegen. 

 

Inhoudelijk kader 

Bekend is dat Steunpunt Gemeenteopbouw (nu Centrum Dienstverlening) indertijd 

kerkbreed het Nieuw Bestuursconcept(NBC) heeft geïntroduceerd. Veel kerken hebben 

in één of andere vorm hiervan gebruik gemaakt.  Diverse modellen die nu worden 

gepresenteerd  sluiten in meer of mindere mate aan bij het oorspronkelijke NBC, zij het 

dat bij een aantal meer de nadruk wordt gelegd op toepassing en aanvullingen m.b.t. 

taakbeschrijvingen en op relaties met gemeentecommissies.   

Bij  de voor ons vanzelfsprekende motivatie om vragen van leden te beantwoorden  is 

het goed om achter de vragen van leden te kijken: 

 men heeft in principe al gekozen voor één of andere vorm van een concept anders 

dan men vroeger toepaste maar wil dat (nader) uitgewerkt zien, of men ervaart ook 

manco’s bij het huidige model;  

 soms vraagt men om een verfijning van bepaalde onderdelen; 

 anderen staan aan het begin van een veranderingsproces en vragen om toegepast  

advies; 

 ook komt het voor dat alleen maar gevraagd wordt om een voorbeeld van een  

huishoudelijk reglement.  

Voor een evenwichtige en contextuele beantwoording is het steeds de vraag in welke 

situatie de vraagstelling is geformuleerd en welke organisatievorm op dat moment wordt 

toegepast.  Het is dan zinvol om de huidige vormen in een  aantal varianten te 

onderscheiden;  in een bijlage worden deze kort op een rij gezet. We gaan in deze 

handreiking voorbij aan de meerdere vormen die in de geschiedenis, in het buitenland 

of in andere kerken zijn gehanteerd.  

 

Meerwaarde (t.o.v. huidige NBC) verwerkt in een aantal modellen 

 Overzichtelijke beschrijving van alle kerkenraadvormen met taakbeschrijving en 

benoeming van verantwoordelijkheidsgebieden. 

 Een geoptimaliseerde bestuursstructuur van voorbereiding aansturing t.b.v. 

kerkenraadvormen, inclusief diaconie. 

 Gemeentecommissies een geïntegreerd  onderdeel van het model. 

 Onderscheid in  bestuurlijke, organisatorische, financiële, personele en 

beheersfuncties binnen de kerk. 
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 Geen dichtgetimmerde structuur maar een aanzet tot enige eenduidigheid waarbij 

de ‘lokale kleur’ kan worden ingebracht. 

 Ruimte in ‘geordende’ vormen om de diversiteit in de basisstructuren van 

gemeentezijn tot uitdrukking te brengen, rekening houdend met de vele 

omgevingsfactoren. In dit kader wordt het zinvol geacht hierop resumerend de 

aandacht te vestigen.   

 

Kernwaarden voor gemeente zijn (op basis van een notitie van Prof. M. te Velde) 

Hoewel een organisatiemodel  niet de ultieme plaats  is om dit uitvoerig te beschrijven 

achten wij het zinvol een aantal waarden op te sommen om daarmee aan te duiden 

dat we een maximale inspanning mogen en moeten verrichten om onze kerkelijke 

organisatie vorm te geven: 

 

1. Bijbels.  

Bron, norm, richtingwijzer voor het gemeente zijn. Reden om optimaal alle dienst(en) 

in de kerk in te richten om bij voortduur de roeping te verstaan om te leven bij het 

Woord van God, daaruit steeds te putten, daardoor zich te laten voeden, daarnaar 

te leven. 

 

2. Spiritueel.  

De kerk is de gemeenschap van de Geest. Kenmerkend: het geloof in Christus, de 

godsvrucht, de vroomheid, het zoeken van God, het wandelen in het licht. 

  

3. Missionair.  

Blijkens het nieuwe testament is dat niet een kleine onderafdeling van het gemeente 

zijn, maar een wezenlijk kenmerk in haar bestaan. 

 

4. Relationeel.  

In het gemeente zijn gaat het altijd om relaties, met God allereerst, verbinding met 

elkaar daarna en met de mensen om hen heen in liefde en trouw.  

 

5. Gestructureerd.  

Uit de beelden in het NT blijkt dat structurering, samenhang, wisselwerking 

kenmerkend zijn. Geen ongeorganiseerde optelsom van individuen, wel  een 

toedeling van taken, functies en verantwoordelijkheden. Samen vormen die een 

patroon van ambten en gaven, waarin elk lid van het lichaam bijdraagt aan het 

doel: samen toegroeien naar Christus.  

 

6. Charismatisch.  

Dit punt als aanvulling op structuur. Niet log en geformaliseerd.  Structuren zijn goed, 

als ze ruimte laten voor levendig en spontaan functioneren van ieder lid met zijn of 

haar eigen charismata.  

 

7. Pluriform.  

Verscheidenheid van gezichtspunten, accenten, gaven en vormen. Geen geest van 

concurrentie, maar een geest van ‘samen met alle heiligen’ gestalte geven aan de 

rijkdom van Gods openbaring en van het nieuwe leven dat daaruit opbloeit.  

 

8. Contextueel.  

De kerk is van alle tijden en plaatsen, niet steeds in eenzelfde vorm en niet overal op 

dezelfde manier functionerend. De kerk maakt steeds in allerlei opzichten deel uit 

van de cultuur van haar tijd en wordt daardoor beïnvloed. Zij moet niet buiten of 
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boven die cultuur willen staan, maar daarin en zo nodig daartegenover steeds haar 

eigen positie innemen.  

 

9. Eucharistisch.  

Naar Gods bedoeling een gemeenschap van eer en aanbidding. Spreken en 

werken moet die lof op God hoorbaar en zichtbaar maken. Wanneer het in de kerk 

veel gaat over mensen, over onderwerpen, over meningen, over activiteiten, maar 

de lijn naar de eer van God is zelden aanwezig, dan faalt de kerk in een van haar 

meest wezenlijke functies.  

 

Basisstructuren van gemeente-zijn 

Ook in onze kerken zijn meerdere niveaus van kerkzijn te onderscheiden: 

 Kleinere groepen (‘cell’) van tussen 10 tot 20 die elkaar regelmatig ontmoeten, met 

elkaar meeleven, samen bidden, samen eten, samen een bijbelkring vormen e.d. 

 Het tweede is dat gemeenten of ‘grote’  wijken een overzichtelijk geheel  vormen, 

geleid door oudsten, die verantwoordelijk zijn voor pastoraat en tucht, voor 

toelating tot de gemeente en tot de sacramenten. De ‘congregration’ komt voor 

kerkdiensten samen. 

 Onderscheiden van samenkomsten in groter verband (‘celebration’), waar grote 

groepen  gelovigen samenkomen voor erediensten die meer massaal zijn, waar de 

mensen elkaar niet allemaal kennen, met meer mogelijkheden voor veelzijdige 

diensten en voor voorzieningen daaromheen.  

 

Niet elk niveau komt binnen alle kerken voor. De bovengenoemde indeling (cell-

congregation-celebration) is een onderscheid van de auteur R.W. Neighbour e.a., 

waarbij de bedoelde vormen weergeven dat kerkzijn zich niet alleen in een zondagse 

eredienst afspeelt. Overigens wordt in die indeling de omvang veel kleiner  beschreven 

als momenteel bij ons gebruikelijk is.  

 

De organisatiemodellen die nu aangereikt worden, zijn herkenbaar aan onze huidige 

praktijk. In meerdere modellen zijn een zestal kernfuncties te onderscheiden, 

gegroepeerd in de driedeling van ambten en taakgroepen: 

Diaconaat, Verkondiging, Vorming en Pastoraat en Beheer en Bestuur : 

 Verkondiging 

 Onderricht 

 Opzicht 

 Barmhartigheid 

 Levenswijding 

 Samenleven  
Zie hierover uitvoerig M. te Velde, Gemeenteopbouw 2. Bijbelse basisprincipes voor het functioneren  van 

de christelijke gemeente, Barneveld 1992, hoofdstuk 4. Verderop worden de 6 dienstgroepen 

geconcentreerd tot 4 werkvelden. 

 

Bestuur en Beheer 

Naast de kerntaken worden het bestuur van de gemeente en de functies van 

organisatie, beheer en communicatie beschreven. M.b.t. bestuur wordt onderscheid 

gemaakt tussen het bestuur van zakelijke en organisatorische aspecten en de richting 

bepalende zaken op geestelijk terrein. Voor alle gebieden is de rol van communicatie 

wezenlijk.  

 

Organisatievorm tegen valkuilen uit het verleden  

Zonder uitvoerig te beschrijven geven  de nu gepresenteerde vormen voldoende 

ruimte om negatief geduide ontwikkelingen uit het verleden tegen te gaan. In de 

bijlage is een uitvoeriger beschrijving te vinden van ontwikkelingen die we later als 

bedreigend, heersend of verwarrend zagen. 
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In deze opzet volstaan we met de duiding van de ontwikkelingen, met hun meer of 

mindere negatieve effecten: 

 Clericalisering 

Nog signaleren we bij een te groot deel passiviteit en afhankelijkheid.  

 Zelfverzorgingskerk 

Te zeer gericht op het interne, de verzorging en bearbeiding van degenen die al 

tot de gemeente behoren. Missionair functioneren van de kerk komt vaak maar 

moeizaam op gang 

 Verwarring 

Verwarring over concepten van gemeente-zijn en structuren daarvoor.  

 Evangelicalisering 

Als reactie op de traditionele stijl versus verburgerlijking. Risico dat de 

achtergronden van deze ontwikkelingen niet worden geanalyseerd en dat het 

gesprek over de onderliggende overtuigingen niet wordt gevoerd.  

 Isolatie van elke ‘plaatselijke’ kerk 

De GKv hebben een sterke traditie van zelfstandigheid van de plaatselijke kerk 

wat kan leiden tot een isolatie van de plaatselijke kerk; elke gemeente vindt haar 

eigen wielen uit en formuleert haar eigen beleid op alle terreinen. Terwijl de 

situaties, vragen en uitdagingen in de gemeenten binnen de GKv overal veel 

gelijkenis vertonen is er weinig synergie.  

 Vergrote omvang beleid en organisatie van kerkenraad(sleden) 

Alsnog een fundamentele bezinning nodig op de taken en rollen van een 

kerkenraad.  

 Traagheid in processen en acties  

In veel processen en acties in de kerk heerst een bepaalde traagheid, die vooral 

wordt veroorzaakt door het feit dat de kerk een vrijwilligersorganisatie is. De 

initiërende, voorstellende en beslissende organen hebben te weinig expertise en 

te weinig tijd om slagvaardig op te treden, en met name kerkenraden zijn 

daarvoor ook te groot.  

 Veranderingen in positie en taak van de ouderlingen 

 Verstrengeling van bestuur en uitvoering 

Er dient te worden nagedacht over een structuur waarin bestuur en uitvoering 

meer gescheiden worden.  

 Veel taak-werkers, weinig functie-inrichting  

Heel positief is dat een veel groter aantal mensen dan vroeger in de gemeente 

actief is. Maar het valt op dat er weinig degelijke inrichting en aansturing van de 

functies plaatsheeft. Veel mensen doen nu ‘iets’ in de gemeente en het is 

belangrijk werk. Maar opzet, doelstelling, coaching, scholing, deskundigheid-

bevordering, integratie e.d. en daarmee ook de kwaliteit van het werk zijn 

onvoldoende geborgd. Dat vraagt om meer bezinning en nieuw beleid.  

 Overdosis proces, over-organisatie  

Met kans op overdosis aan ‘proceslawaai’ ten koste van de inhoud, de 

boodschap, het heil van mensen die God zoekt, de eer van zijn naam waarop we 

allen gericht mogen zijn. Het zal goed zijn om het gemeentelijk leven eens op dit 

punt door te meten en waar nodig de organisatie uit te dunnen.  
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Speerpunten als achtergrond bij vernieuwing van kerkelijke organisatievormen 

 Heldere en krachtige identiteit 

Hoeksteen van alle vernieuwing in de kerk is dat zij helder en krachtig haar 

identiteit laat zien en horen: wij willen een bijbels gefundeerde en doorleefde, 

christelijke, katholieke, evangelische, gereformeerde identiteit.  

 Missionair actief 

In de 21e eeuw kan de kerk in Nederland niet anders dan een bewust missionair 

actieve kerk zijn, gezien het grote aantal niet-christelijke medelanders.  

 Priesterschap van alle gelovigen m/v  

In het concept van kerk zijn zullen de GKv niet alleen de ambten, maar ook het 

priesterschap van alle gelovigen als een eigen, onherleidbaar zwaartepunt 

moeten honoreren 

 Ambten flexibeler en meer gedifferentieerd  

In theorie staat behoorlijk vast wat de drie ambten in de kerk inhouden. In de 

praktijk blijkt dat onder druk te staan. Er moet ruimte zijn om die ambten flexibel en 

gedifferentieerd in te vullen.  

 Persoonlijk leiderschap 

Niet veel gremia en ontvlechting van besturen en uitvoeren 

 Matchen van professionals en vrijwilligers  

Er zou winst te boeken zijn wanneer de kennis en inzichten van beide kanten zou 

komen.   

 Bovenlokale en oecumenische samenwerking.  
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BIJLAGE 1: VORMEN VAN (RECENTE) KERKELIJKE ORGANISATIES 

 

 De traditionele vorm 

Al vele jaren kennen we in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt de bekende vorm, 

dat de kerkenraad verantwoordelijk is voor beleid en uitvoering. Die 

verantwoordelijkheid brengt o.a. met zich mee dat op de kerkenraadsvergaderingen 

alle grote en kleine zaken worden besproken. De brede scope beslaat alle geestelijke 

zaken alsmede bestuurlijk, financieel, onderhoud, personeel  en organisatie. In deze 

organisatievorm kennen we commissies aan wie in meer of mindere mate zaken 

Worden uitbesteed. In veel gevallen rapporteren commissies rechtstreeks aan de 

kerkenraad en worden inhoudelijk deze zaken op de kerkenraad besproken. Als 

kerkenraadslid heb je zicht op veel zaken. 

 

 Nieuwe Bestuursconcept (NBC) 

Het kenmerkende van het NBC is, dat zowel in uitvoering als in verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden tal van werkzaamheden worden gedelegeerd of gemandateerd 

aan commissies of taakgroepen. Het NBC wordt door Centrum Dienstverlening anno 

2010 als volgt gekarakteriseerd: 
Nieuw is het nieuwe bestuursconcept allang niet meer. Het is aan het einde van de vorige 

eeuw gepresenteerd. Veel kerkenraden werken er al mee. De bedoeling is om een aantal 

taken over te laten aan anderen binnen de gemeente, zodat een kerkenraad vrij spel heeft 

voor zijn eigenlijke werk. 

Hayo Wijma, tot 2008 medewerker van het Steunpunt Gemeenteopbouw, beschrijft het model 

van het bestuursconcept. Het 'werkt' alleen als je als kerkenraad je ook metterdaad bezig 

houdt met je eigenlijke taak van geestelijke leiding.  

Dit artikel is via deze link na te lezen: http://www.centrum-g.nl/downloads/nbc/1029/ 

Een ander kenmerkend uitgangspunt bij de introductie en in het vervolgtraject  van 

het NBC is (geweest), citaat:  “het geeft een mogelijkheid weer om het werk in de kerk op 

een nieuwe manier vorm te geven. Het schrijft niet voor dat het overal zo moet.“ 

 

 Anno 2011: ervaring, voortschrijdend inzicht  en bredere invulling, bewustwording 

van en relatie tussen organisatie en kernwaarden voor gemeente-zijn.    

Nu de gedachten achter het NBC op veel plaatsen is geaccepteerd, kan worden 

nagegaan of praktische uitwerkingen overgenomen kunnen  worden door anderen. 

Eenvoudig zou het zijn als al die lokale vormen een grote mate van eenheid vertonen. 

De vraag is of dat zo is. Daarnaast is de vraag gewettigd of het oorspronkelijke 

gepresenteerde NBC aanleiding geeft tot verbreding.  In de beschrijving tot nu toe 

komt weinig het onderscheid van kerkenraad-breed en kerkenraad-smal aan de 

orde. Ook is er sprake van een moderamen, zoals dat ook voordien bekend was. 

Maar veel meer lijkt de tijd ervoor rijp, dat vooral ook de plaats, rol en verhouding 

tussen gemeentecommissies en kerkenraad wordt beschreven.  Deze 3 elementen 

geven aanleiding om na te gaan of in adviezen van SKW een integrale en verbrede 

toepassing van het NBC wenselijk is.  

Inmiddels heeft SKW diverse toegepaste organisatievormen  (ontstaan vanuit de 

praktijk) verzameld, waarbij aandacht wordt gegeven aan de eigenheid en 

taakbeschrijving van de drie kerkenraadvormen:  diaconie, kerkenraad (smal), 

kerkenraad met diakenen (breed). In de uitwerking wordt eveneens waarde gehecht 

aan het benoemen van de taken en verantwoordelijkheden bij elk gremium, terwijl 

daarnaast in één de modellen bij elke kerkenraadvorm voor een bestuurs- of 

voorbereidingscommissie is gekozen.  Met name voor kerkenraad smal wordt deze 

bepleit, omdat zich  daar, naast de diaconale taken het centrum van het “kerk zijn” 

bevindt.   

http://www.centrum-g.nl/downloads/nbc/1029/

