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Ambtsdragers en geloofsverlating
Om gesprek rondom geloofsverlating te stimuleren onder ambtsdragers kan deze handleiding van pas
komen. Hij helpt om belangrijke vragen te stellen en het gesprek daaromheen te openen.
Waar heb je als ambtsdrager behoefte aan bij dit onderwerp? Een indringende vraag die verschillende
antwoorden zal opleveren. Geloofsverlating komt meestal niet expliciet als thema voorbij, maar raakt
vaak andere vragen als ‘hoe bereiken we jongeren of gemeenteleden die niet participeren?’ of
‘betekent kerkverlating ook geloofs- en Godverlating?’. Indringende vragen die het hart raken van een
ambtsdrager als geestelijk leider van de gemeente. Wat geef je dan als ambtsdrager aan de gemeente,
zodat zij als lichaam van Christus kan functioneren?
Om dat te stimuleren is een gespreksvorm voor een vergadering van ambtsdragers beschikbaar om te
gebruiken tijdens een vergadering rond ‘geloofsverlating’. Daarnaast kan het Praktijkcentrum een
dialoogavond begeleiden en wordt een aanzet tot onderzoek in en met de gemeente rond
geloofsverlating aangeboden.

Bijbeloverdenking tijdens de vergadering
In het kader hieronder staan verschillende Bijbelgedeelten om te gebruiken voor het gesprek tijdens
de vergadering als ambtsdragers. Gebruik minimaal 30 minuten om een Bijbelgedeelte te lezen en een
specifiek vers samen te bespreken aan de vorm ‘hand met 5 vragen’ (zie verderop). Daarna kan
verwezen worden naar ons artikel over Bijbelse lijnen en de drie leespreken van Jan Kuiper, ook te
vinden op deze website. Dit laatste kan gekozen worden om vervolg te geven aan de verdieping over
geloofsverlating.
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Bijbelgedeelten (NBV)
Maak eerst een keuze voor een specifiek Bijbelgedeelte.
Lees voor jezelf het gedeelte eerst door en ga dan het specifieke Bijbelgedeelte
overdenken en samen bespreken.
➢ Deut.4:10-40; ‘Want de HEER, uw God, is een God van liefde. Hij zal u niet
verlaten en u niet in het verderf storten. Wat hij uw voorouders onder ede
heeft beloofd, vergeet hij niet (vers 31)’
➢ 2 Kronieken 33; ‘Toen Manasse zo in het nauw gedreven was, probeerde hij
zijn God mild te stemmen door zich voor de God van zijn voorouders te
verootmoedigen. Hij bad tot God, en God liet zich vermurwen en verhoorde
zijn smeekbede. Hij liet Hem terugkeren naar Jeruzalem en herstelde hem
in zijn macht. Toen erkende Manasse dat de HEER God is (vers 12,13)’
➢ Lucas 15:11-32; ‘want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven
gekomen, hij was verloren en is teruggevonden (vers 24)’
➢ Hebr. 6; ‘Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons
in het verschiet ligt (vers 18)’.

Gesprek
De hand staat voor 5 manieren om een Bijbelvers te bespreken. Noteer eerst je
eigen antwoorden en steekwoorden bij de 5 verschillende vragen. Daarna samen
per ‘vinger en duim’ daarop doorspreken.

HOREN: Lees hardop het Bijbelvers en wees stil
LEZEN: Lees en noteer de kernwoorden die voor
jou belangrijk zijn
BEGRIJPEN: Wat begrijp je wel en niet?
REFLECTEREN: Wat zegt dit Bijbelvers jou voor je
eigen situatie of voor geloofsverlating?
REAGEREN: Wat zijn je vragen aan God en aan
elkaar en bid of dank en leg dit aan God voor
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Dialoogavond
Het Praktijkcentrum is beschikbaar voor een dialoogavond met ouderlingen en kerkelijk werkers in de
gemeente. Een dialoog houden kan zich richten op verkennen en beschrijven van geloofsverlating en
samen uitleggen wat dit betekend voor het werk als ambtsdrager. Vaak gaan we dan beoordelen
vanuit een situatie hoe het zou moeten zijn in de gemeente. Wat zou er aan de hand moeten zijn is
meer samen zoeken en waarderen hoe geloofsverlating (nog) speelt als thema in de gemeente.
Ambtsdragers en kerkelijk werkers worden daarom uitgedaagd over hun reactie.
Een dialoogavond biedt (met mogelijkheid tot verdieping naar een tweede bijeenkomst):

Wat is er aan de hand rond geloofsverlating?
Trends met cijfers
Definiëring geloofsverlating versus kerkverlating
Coping strategieën van ambtsdragers
Interpretatie geloofsverlating en de kerk
Persoonlijke verhalen
Geloofsvragen bij geloofsverlating
Dialoog rond geloofsverlating
Hoe zou het moeten zijn en worden in de kerk als gemeenschap?
Wat is een ‘goede’ praktijk met het thema ‘geloofsverlating?
Richting bepalen toekomst
Neem voor meer informatie contact met ons op via info@praktijkcentrum.org.
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Onderzoek in de gemeente
Het blijft een indringende vraag wat mensen beweegt om het geloof te verlaten. Een tv-programma
Adieu God (inmiddels ook in boekvorm) geeft inzicht in achtergronden waarom iemand kerk en geloof
in God vaarwel heeft gezegd. Dit helpt je om te onderzoeken wat er kan spelen in het leven van
mensen. Welke aanleidingen zien we? Het is beschamend wat je dan leest over gedrag van christenen,
over oppervlakkige en aangeleerde antwoorden op moeilijke vragen. Daarnaast voldeed God niet aan
verwachtingen of zien ze het christelijk geloof als een leven met wetten en regels. Dit zijn enkele
voorbeelden van redenen waarom geloof vaarwel wordt gezegd.
Een onderzoek in je gemeente kan je helpen zicht te krijgen op je eigen (kerkelijke) omgeving om
daarmee duidelijk te krijgen in hoeverre dit leeft in je gemeente. Als kerkenraad is het belangrijk om
op basis van onderzoek dit te kunnen duiden en daarna betekenis te geven in bijvoorbeeld het
handelen van ambtsdragers of het bespreekbaar maken van de situatie rond geloofsverlating. Met
vooral als bedoeling dat de gemeenschap vooral ook oog heeft voor de pijn en de worsteling die zich
rond dit thema afspeelt, bij de betrokkenen.
Aanbevelingen voor ambtsdrager, c.q. kerkenraad:
•
•

•

•

Gebruik het onderzoek formulier: https://form.jotform.com/200622020922337. Dit geeft
inzicht in gegevens en beeldvorming over geloofsverlating als gemeente.
Als kerkenraad kun je een werkgroep ‘geloofsverlating’ samenstellen en hen opdracht te
geven een programma op te stellen en de organisatie rond dit thema vorm te geven. Het heeft
voorkeur om dit in samenwerking te doen met een pastoraal team en/of ambtsdragers. Sluit
zoveel als mogelijk aan bij bestaande initiatieven, aangezien de persoonlijke betrokkenheid
hierbij een positieve kracht is voor uitvoering. Zorg daarin voor elkaar en de gemeente.
Het thema kan als gemeente als jaarthema gekozen worden. Zoek een positief geladen begrip
als ‘gaan voor God’ of ‘kracht van geloofsopvoeding’. Dan is geloofsverlating onderdeel van
een breder thema. Gemeenteschetsen van Steunpunt Bijbelstudie zijn hiervoor ook bruikbaar
(https://www.steunpuntbijbelstudie.nl/) naast diverse andere gemeenteprojecten
(https://www.vuurbaak.nl/gemeenteprojecten).
Geloofsverlating raakt een probleem voor de kerk en vraagt zorg voor ouders en geliefden
rond geloofsverlaters. Creëer een plek waar een groep met elkaar in gesprek kan gaan met
deskundige begeleiding. Zie hiervoor de handreiking over geloofsverlating voor ouders, ook
te vinden op deze website.

