Geloofsopvoeding en eredienst [1]

Hoezo, kindernevendienst?
Het onderwerp ‘kind en eredienst’ is de
laatste jaren een steeds dringender punt van
bespreking geworden. Veel gemeenten zijn
ertoe overgegaan om een kindernevendienst
te houden. Wat zit er achter deze ontwikkeling?
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n de Bijbel lezen we niet van
een aparte plaats voor kinderen
in de eredienst of tempeldienst. Ook in de geschiedenis
zien we dat er in de kerk eeuwenlang geen aparte aandacht aan
kinderen is geschonken. Dat is
vandaag wel anders. Ook de verwachtingen ten aanzien van de
prediking in de richting van kinderen zijn toegenomen. Ik moet
zeggen dat ik dit als predikant als
een toenemende druk ben gaan
ervaren, gepaard gaande met gevoelens van falen naar kinderen,
ouders en kerkenraden toe. Ik
denk dat veel predikanten dit zullen herkennen.
Ouders
Het is tijd om het in dit verband
eens te hebben over de verantwoordelijkheid van de ouders. Het
is van wezenlijk belang dat zij meer
aandacht geven aan de geloofsopvoeding. Het onderwerp ‘kind en
eredienst’ kunnen wij namelijk
niet los zien van de opvoeding en
van de vraag hoe ouders aan hun
verantwoordelijkheid ten aanzien
van het gemeente zijn gestalte
geven. Daarom staat er boven deze
korte serie artikelen niet ‘kind en
eredienst’ maar ‘geloofsopvoeding
en eredienst’. Het gaat namelijk
niet alleen om de vraag of en hoe
in de eredienst aandacht aan de
kinderen wordt gegeven, maar ook
om de vraag hoe ouders in het
geloof en in de kerk staan en hoe
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zij hun kinderen hierin opvoeden
en tot voorbeeld zijn.
Ik wil beginnen met, toegespitst
op ons onderwerp, vier ingrijpende veranderingen te noemen die,
met name in de afgelopen vijftig à
zestig jaar, hebben plaatsgevonden:
Gezinsklimaat
Functieverlies van het gezin is de
eerste verandering. Vanuit de geschiedenis gezien stellen we vast
dat het gezin steeds meer zijn
functie verliest. Dat begon al toen
andere opvoeders dan de ouders in
beeld kwamen, onder andere door
de oprichting van scholen. Hierdoor werd de opvoeding voor een
deel uitbesteed. Dat functieverlies
is in onze tijd toegenomen door
werkende moeders. Veel kinderen
worden naar crèches gebracht en
brengen daar een belangrijk deel
van de week door.
Het gezinsklimaat is hierdoor
sterk veranderd. Hierbij laat het
individualisme zich gelden. Ook
de vaak overheersende plaats die
de media en het internet hebben
ingenomen. De geloofsopvoeding
heeft hierdoor in veel christelijke
gezinnen een schrale en marginale
plaats gekregen. Er wordt steeds
minder in de geloofsopvoeding
geïnvesteerd. Dat is te merken aan
het toenemende gebrek aan bijbelkennis bij kinderen en jongeren.
We zien een verzwakking van de
geestelijke en sociale structuur van
het gezin, met als gevolg:
a) een gebrek aan nestwarmte die
kinderen zo dringend nodig hebben;
b) veel eenzaamheid onder kinderen en jongeren;
c) relatieproblematiek (huwelijksproblemen, scheidingen, met als
gevolg veel eenoudergezinnen en
gezinnen met kinderen van verschillende ouders), met allerlei

trauma’s die daarmee te maken
hebben.
Weinig betrokken leerkracht
De tweede verandering die valt
waar te nemen, betreft de scholen.
De secularisatie heeft binnen het
christelijk onderwijs een stuk
verwatering en vervaging van identiteit met zich meegebracht. Het
godsdienstig element werd steeds
zwakker. Veel leerkrachten toonden en tonen zich niet of weinig
persoonlijk betrokken bij kerk en
geloof. Hierdoor is een vacuüm
ontstaan ten aanzien van de geloofsopvoeding, met als gevolg
dat kinderen door leerkrachten als
medeopvoeders minder worden
bevestigd en minder vertrouwd
worden gemaakt met de betekenis
van het geloof en van de kerk. Van
hieruit is het ontstaan van reformatorische en evangelische scholen te verklaren.
Ontstaan van jeugdcultuur
Het ontstaan van een jeugdcultuur is de derde ontwikkeling. In
de tijd van de Bijbel was er geen
jeugdcultuur. Bij de volken in het
algemeen is deze niet te vinden.
De jeugdcultuur is een vrucht van
westerse bodem, die zo’n twee
eeuwen geleden is ontkiemd maar
pas echt is gegroeid in de tweede
helft van de twintigste eeuw.
Cultuurhistorisch speelt mee dat
jongeren door de ontwikkelingen
op de terreinen van wetenschap
en techniek steeds later volwassen worden. Dat heeft te maken
met het gegeven dat:
a) de opleidingsmogelijkheden
zeer toegenomen zijn. Jongeren
hebben vele jaren nodig om zich
op hun volwassenheid voor te
bereiden en om zelfstandig hun
plekje in de samenleving in te
nemen.
b) de samenleving ingewikkelder
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is geworden. Er zijn zo veel keuzemogelijkheden. Steeds dienen
zich nieuwe terreinen aan.
De ontwikkeling van de jeugdcultuur komt na de Tweede Wereldoorlog echt goed op gang. Al
gauw blijkt dat er niet sprake is
van één jeugdcultuur maar van
een diversiteit van subculturen.
Deze zijn te onderscheiden aan de
hand van onder andere godsdienst, sociale achtergrond, muziek, kleding en taal.
Het ontstaan van jeugdculturen
heeft er mede toe geleid dat de
verwachtingen ten aanzien van
aandacht voor kinderen en jongeren binnen de kerk groter zijn
geworden. Deze verwachtingen
betroffen eerst de plaats van het
jeugdwerk in de gemeente. Later
ook de eredienst. Ging het eerst
om jeugddiensten, in toenemende mate ging het niet meer over
de jeugd in het algemeen maar
vooral over de kinderen. Ouders
zijn steeds meer gaan verwachten
ten aanzien van het kind in de
eredienst. In dezelfde toenemende mate zijn predikanten en kerkenraden voor de vraag gesteld
hoe zij aan deze verwachtingen
moeten tegemoetkomen.
Diep of oppervlakkig
De toenemende aandacht voor het
kind heeft ook te maken met de
verschuiving in onze cultuur van
het wezenlijke naar het functionele
– de laatste verandering die ik hier
noem.
Bij het wezenlijke gaat het om
dieptevragen, bij het functionele
om vragen die aan de oppervlakte
liggen. De zichtbare dingen liggen
aan de oppervlakte. Daar houdt het
functionele denken zich mee bezig. We zien dat in:
a) het nutsdenken waar onze samenleving van doortrokken is. Wat
gedaan wordt, moet nuttig zijn.
Wat niet nuttig is, is niet zinvol.
Het nutsdenken komt tot uiting in
de aandacht voor het functionele.
b) de beeldcultuur waarin wij leven. Beelden vragen aandacht voor
het concrete, het zichtbare. De
beeldcultuur bevordert het functionele denken.
c) de marktcultuur die wij kennen.
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Kinderen en jongeren
kunnen preken saai
vinden. Maar wat
verwachten we eigenlijk van een preek?

Beeldcultuur en marktcultuur gaan
samen. Het oog ziet veel. Er zijn
veel keuzemogelijkheden en er is
veel te verkrijgen. Behoeften kunnen makkelijk worden bevredigd.
De beeld- en marktcultuur roepen
ontzettend veel prikkels op. Media,
reclame en internet zijn verleidende communicatiemiddelen en
tegelijk doorgeefluiken. We hoeven
niet meer naar de markt, de markt
komt naar ons toe.
De veelheid aan prikkels en beelden veroorzaakt veel onrust. Ook
in gezinnen. Vaak ontbreekt de
rust om stil te zijn voor een goed
gesprek en bezinning.
Saai
In vergelijking met wat in onze cultuur aan de orde is, wordt onze
eredienst – met name door kinderen en jongeren – als saai ervaren.
Of de eredienst ook saai is, hangt
af van de vraag of we haar beoordelen naar haar wezen of naar haar
functionaliteit. In functionele zin,
in vergelijking met wat in onze
marktcultuur aangeboden wordt,
mag een eredienst misschien saai
zijn, maar is dat ook zo als het gaat
om de essentie van wat er in de
eredienst gebeurt? Ja, preken kunnen saai zijn. Maar hierbij mag de

vraag gesteld worden wat je van
een preek verwacht. Verwacht je
dat de preek alleen maar functioneel of ook verdiepend van karakter is? Functioneel: hapklare brokken, praktische tips voor het
alledaagse leven (met het gevaar
van wetticisme en moralisme).
Verdiepend: graven in het Woord,
helder Schriftonderricht, ingaand
op zinvragen, prikkelend om zelf
de Schrift te onderzoeken en om
zelfstandig en in eigen verantwoordelijkheid de vertaalslag naar
het alledaagse leven te maken.
Het verdiepende en het functionele
kunnen natuurlijk samengaan. Dat
is ook de bedoeling van de prediking. Ik wil dan ook geen tegenstelling maken. Maar ik constateer
dat in onze tijd de verwachtingen
ten aanzien van de prediking meer
op het vlak van het functionele
liggen dan op het vlak van verdiepend onderricht. Preken moeten
niet alleen kindvriendelijk maar
vooral praktisch zijn. De vraag is of
aan deze verwachtingen tegemoetgekomen kan of moet worden.
Wordt er in de lijn van deze ontwikkeling niet meer op de vertólking van het Woord gefocust dan
op het Woord zelf ?

C.G. Geluk
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Ouder moet Woord vertalen
Kinderen hebben bij het opgroeien het gezin
nodig als een stabiele, veilige en rustgevende basis. Het gezin is de plaats voor een
gezonde geestelijke, emotionele en psychische ontwikkeling. Het is van wezenlijk
belang dat het gezinsleven is ingebed in de
christelijke gemeente.
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n het Oude Testament wordt
het gezin gezien als een tempel, met de vader als priester.
De tempel van het gezin is de
plaats waar de eredienst wordt
gehouden en waar de geloofsopvoeding plaatsvindt.
De kerkvader Chrysostomus
noemde het gezin een ‘kerkje in de
kerk’. Hiermee verwoordde hij op
nieuwtestamentische wijze de
oudtestamentische notie van het
gezin als tempel. En tegelijk
plaatste hij het gezin midden in de
kerk. De gedachte hierachter is dat
de kerk mede vanuit de gezinnen
gebouwd wordt. Levende kerkjes
dragen bij aan een levende kerk, de
kerk als huisgezin van God.
Dit vraagt van ouders een levende
betrokkenheid bij het gemeentezijn. Niet alleen bij de eredienst.
Het gaat om het functioneren van
de gemeente als lichaam van
Christus. Hierin is de toewijding
en de dienstbaarheid van de leden
van de gemeente onmisbaar. Kinderen hebben ook in dit verband
het voorbeeld van de ouders nodig.
Eredienst
De eredienst is het hart van het
gemeente-zijn. Zij wordt wel de
belangrijkste werkplaats van de
Heilige Geest genoemd. In de
eredienst vindt de ontmoeting van
God met Zijn gemeente plaats.
Daar wordt het Woord geopend.
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Daar werkt de Heilige Geest, niet
alleen in het persoonlijke leven van
de hoorders maar ook in het leven
van de gemeente als geheel.
In de eredienst verschijnen wij als
gemeente voor het aangezicht van
God. Met ontzag voor Wie Hij is
als de heilige, soevereine en liefdevolle God. En met een houding van
nederigheid en eerbied. Ook met
een houding van afhankelijkheid
en openheid voor Zijn spreken en
voor Zijn werk.
Als wij in de eredienst komen,
betreden we een terrein dat bepaald wordt door het geheimenis
van God. Er is sprake van openbaring. In de Woordverkondiging
wordt het geheimenis van God
ontvouwd. De Heilige Geest wijdt
ons in dit geheimenis in. God laat
Zich kennen. Maar Hij blijft, ook
als wij Hem hebben leren kennen,
voor ons verborgen. En veel dingen
blijven voor ons
verborgen. Toch
is Hij helemaal
in de eredienst
aanwezig. Als de
Geopenbaarde
én als de Verborgene. Er is daarom ook altijd
iets van verborgenheid in de
eredienst.

rekening te houden met kinderen
kan slechts voor een deel tegemoetgekomen worden. Er blijft
altijd dat verborgene dat alles overstijgt, dat wezenlijk bij de eredienst
hoort en waar een heilig ontzag bij
past. Dit is iets waar kinderen in
moeten groeien. De Heilige Geest
is ook hierin aan het werk. Dit
heeft te maken met de uitstraling
van het Woord. Daarom horen
kinderen wezenlijk in de eredienst
thuis. Ook al begrijpen ze veel niet,
toch is de Geest in hun leven aan
het werk, onder andere om hen
besef bij te brengen van God, van
Zijn aanwezigheid en van Zijn
heiligheid.
Enige plaats
De christelijke gemeente is de
plaats waar het geheimenis van
God bewaard, geopenbaard en
uitgedeeld wordt. Waar niet het
kind of de jongere of de bejaarde centraal
staat, noch hun
geloof of het
leerproces, noch
de liturgie of de
ervaring, maar
de drie-enige
God, die in Zijn
gemeente woont
en die op een
wijze die wij niet
kunnen narekenen, werkt in het
leven van… Ja, ook van kinderen.
De kerk, met name de eredienst, is
de enige plaats in de wereld waar
mensen van alle leeftijden en posities samenkomen. De meest verschillende mensen ontmoeten
elkaar in de gezamenlijke ontmoeting met God.
Hierin ligt een gezond tegenwicht
tegen de fragmentatie en het individualisme van onze tijd. In de
christelijke gemeente gaat het
onder andere om gemeenschaps-

Het is niet erg
dat kind weinig
van preek begrijpt

Geheimenis
Het besef van dit geheimenis stempelt de gelovige deelname aan de
eredienst. Het is belangrijk dat dit
besef de kinderen wordt bijgebracht. Hierbij gaat het om iets dat
zich niet in kindertaal, ook niet in
volwassentaal, laat vertolken. Dit
gaat het begrip en bevattingsvermogen van kinderen en volwassenen ver te boven. Daar zijn geen
woorden voor. Ook een predikant
beschikt daar niet over.
Aan de vraag om in de eredienst
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vórming en gemeenschapsléven.
De eredienst neemt daar een centrale en fundamentele plaats in.
Het organiseren van nevendiensten
of doelgroepdiensten is strijdig
met het karakter van de eredienst.
Het kind in de eredienst
Kinderen horen principieel in de
eredienst. Ze zitten naast hun ouders. Als ouders hun kinderen
hierin tot voorbeeld zijn, dan zien
de kinderen hoe vader en moeder
de handen vouwen en het hoofd
buigen voor gebed, hoe zij de Bijbel open hebben, hoe zij zingen,
hoe zij luisteren, hoe zij vol honger
en verlangen zijn. Als het goed is,
merken ze bij hen het diepe besef
van het geheimenis van het Evangelie, van het aanwezig zijn in de
tegenwoordigheid van de heilige
en almachtige God.
In de dienst vindt niet alleen verbaal maar ook non-verbaal geloofsoverdracht plaats. Bij kinderen is het non-verbale aspect
sterker. Hoewel het Woord centraal staat, gaat het in de eredienst
om meer dan om woorden. Er is
een hele liturgie waarmee kinderen
vertrouwd moeten raken. Heel de
dienst is het werkterrein van de
Heilige Geest. Het gaat ook om de
bedding van geborgenheid, vertrouwen en behaaglijkheid, waarin
kinderen zich kunnen koesteren.
Om een concentratie van spiritualiteit, om een sfeer die zo anders is
dan de sfeer in de wereld. Ook dat
is wat kinderen in de eredienst ontvangen. En dat is uiterst kostbaar.
Het is niet erg dat de kinderen nog
niet zoveel van de preek begrijpen
(ook al kun je er verbaasd over
staan wat ze er van horen en vasthouden!). Zij geloven op het geloof
van hun ouders. Dat is ‘het kinderlijk vertrouwen dat je ouders en de
dominee dingen weten die je zelf
niet begrijpt, en dat is goed.’ (Wim
Dekker, CHE)
Prikkels
Ik wil terugkomen op de verschuiving van aandacht voor het wezenlijke naar het functionele. Als het
gaat om de vele prikkels die met
name kinderen en jongeren in de
wereld van nu ontvangen, dan kan
de kerk hiermee niet concurreren.
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We dienen voorzichtig te zijn met
prikkels. Want het gevaar is heel
reëel dat het functionele het wezenlijke overspoelt. Met andere
woorden: dat de Woordverkondiging overheerst wordt door toegevoegde elementen waar sterke
prikkels van uitgaan.
Dat kan inderdaad betekenen dat
de eredienst als saai ervaren wordt.
De vraag is hoe je daar als ouders
op ingaat. Ga je dat naar je kinderen toe bevestigen? Of probeer je
iets van het verschil duidelijk te
maken tussen kerk en wereld,
tussen een wereld van rust en een
wereld van onrust? Want is de
eredienst niet een baken van rust?
En een plaats waar je alles even
kunt loslaten, om op een bijzondere wijze de Heilige Geest in je te
laten werken?
Het ontvangen van veel prikkels
leidt tot concentratieverlies. Kinderen moeten daarom niet aan te veel
prikkels blootgesteld worden. Hen
daartegen beschermen is niet eenvoudig in onze ‘prikkelende’ samenleving. In de opvoeding kan
kinderen geleerd worden zich te
oefenen in concentratie door te
zorgen voor rust in huis en door
hen te leren lezen en te leren luisteren. Dat bevordert het leren luisteren naar een preek en het stimuleert de concentratie die daarvoor
nodig is.
Doorvertalen
De prikkels die wij nodig hebben,
zijn de prikkels van het Woord, de
prikkels van de Geest, die het
Woord gebruikt om ons te bewegen naar Christus te gaan en vanuit
de realiteit van kruis en opstanding
te leven. Om ons daartoe te inspireren. Dit stelt hoge eisen aan de
Woordverkondiging. Maar die
eisen liggen niet primair op het
functionele maar op het wezenlijke
vlak. Het gaat om helderheid en
laagdrempeligheid die niet ten
koste gaat van verdieping. Naar de
kinderen van de gemeente toe
hebben ouders de verantwoordelijkheid om het verkondigde en
gehoorde Woord verder door te
vertalen. Veel ouders zijn geneigd
om aan deze verantwoordelijkheid
voorbij te zien.

C.G. Geluk
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Ouders moeten het doen
Het hangt vooral van de ouders af of kinderen zich in de kerk thuis voelen. Als pa en ma
hun verantwoordelijkheid hierin niet verstaan, vormen ze een belemmering voor hun
zoon of dochter om zich aan de kerk te
hechten.

O

De complete serie is
te downloaden via
gereformeerdebond.nl.

rthopedagoog Bert Reinds
wijst er in een artikel met
de titel ‘Alles moet leuk
zijn’ op dat in onze samenleving
het kind centraal wordt gesteld.
Hij richt zich tot ouders: ‘Het kind
moet kennelijk overal en door
iedereen ontzien worden, want
uiteindelijk hebben we bewust
gekozen voor ons kind. Het kind
staat in het middelpunt en de rest
van de wereld draait eromheen.
(…) Maar deze houding bereidt het
kind niet voor op de realiteit van de
volwassenheid.’
Het advies van Reinds is daarom:
‘Leer je kind dat het leven niet
altijd leuk is en hoeft te zijn. Hij of
zij leert op deze manier de werkelijkheid van het leven. En daardoor
raakt hij minder snel gefrustreerd
als het later niet altijd leuk is. Leer
je kind te wachten op bijvoorbeeld
een nieuw computerspelletje of
een ander hebbedingentje, in
plaats van hem op zijn wenken te
bedienen om het conflict maar te
vermijden. Daardoor leert hij geduld, en dat heeft hij weer nodig
om te kunnen genieten.
Leer je kind het fatsoen om op zijn
beurt te wachten en niet als eerste
in de snoeptrommel te graaien,
omdat hij bang is tekort te komen.
Of respect, door bij binnenkomst
de aanwezige mensen te begroeten
of een hand te geven. (…) En weet
dat je kind het meest leert van wat
hij jou ziet doen, in plaats van wat
je zegt!’
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Gemeente
Als Reinds het heeft over het kind
dat middelpunt is geworden, dan
staat dat niet los van de christelijke
gemeente. Bij de discussie over de
plaats van het kind in de eredienst
lijkt het kind soms binnen de kerk
ook in het centrum te staan. Voor
veel ouders is een eredienst pas
geslaagd als het kind aan zijn trekken komt.
Hiermee wil ik niet betogen dat er
in de eredienst geen aparte aandacht voor het kind zou moeten
zijn. Ik wil er alleen mee uit laten
komen hoe de cultuur waarin wij
leven doorwerkt in de verwachtingen ten aanzien van de aandacht
voor het kind in de kerk.
We moeten echter waken voor
infantilisering. Van predikanten
mag verwacht worden dat zij hun
uiterste best doen om alle leeftijdsgroepen, dus ook de kinderen, te
bereiken. Maar in overeenstemming met het karakter van de eredienst dient de focus niet gericht te
zijn op het functionele (de vorm,
methode – dingen die wel de aandacht trekken maar het hart niet
raken en veranderen) maar op het
wezenlijke. Om het aan de Geest
over te laten hoe Hij werkt in de
levens van kinderen, jongeren en
volwassenen.
Kindernevendienst
De kindernevendienst is te zien als
een noodoplossing. Een concessie
aan de druk die in dit verband
uitgeoefend wordt en aan het onvermogen van predikanten om aan
de verwachtingen op dit punt tegemoet te komen. Zo’n dienst is een
principiële onmogelijkheid. Het
gaat tegen het karakter van de
eredienst in dat een bepaalde categorie gemeenteleden de eredienst
verlaat om een eigen dienst met
elkaar te beleven, waarvan de verwachting is dat de Geest daar meer

kan werken dan in de gewone
eredienst – als deze verwachting er
niet zou zijn, zouden er immers
geen kindernevendiensten worden
gehouden. De vraag is of deze
verwachting terecht is, waarmee
niet gezegd is dat de Geest niet
werkzaam is in een kindernevendienst.
Weg als tiener
Hier komt een sociaal-psychologisch aspect bij. Uit onderzoeken
blijkt dat waar elke zondag kindernevendienst gehouden wordt,
kinderen niet doorstromen naar
de eigenlijke eredienst maar uit de
kerk verdwijnen als zij de tienerleeftijd bereiken.
Als toch gekozen wordt voor een
kindernevendienst, dan zou deze
niet meer dan eens in de twee of
drie weken gehouden moeten
worden. Ouders staan dan in de
gelegenheid als gezin de eredienst
bij te wonen en kinderen zo de
waarde van deze dienst te laten
ontdekken. Ook om hen te leren
zich te schikken in en zich te
hechten aan een verband waarin
niet zij centraal staan maar dat
voor hun leven en toekomst van
existentiële betekenis is. Daarin
ligt een bijdrage aan hun volwassenwording.
Overigens, de sterkste hechting
tussen kind en kerk is te vinden in
de gereformeerde gezindte, in
gemeenten waar de ouders twee
keer per zondag naar de kerk gaan
en waar geen kindernevendienst
is. Kinderen ervaren de christelijke gemeente als een geestelijke
en sociale gemeenschap waar zij
ingroeien. En dat loopt onder
andere via de trouw van de ouders.
Als je als ouders niet trouw bent,
dan leer je je kinderen ook niet om
trouw te zijn. Als je als gezin alleen naar de kerk gaat als er kindernevendienst is, dan ontneem je
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je kinderen de mogelijkheid om in
de eredienst iets van het geheimenis van Gods aanwezigheid en van
het Evangelie te ervaren.
Kritische visie
De ouders die niet trouw zijn belemmeren hun kind om in deze
gemeenschap in te groeien, om in
die gemeenschap tot hechting te
komen. Als je als ouders met je
kinderen gaat ‘shoppen’ – wisselend in verschillende kerken kerkt
–, dan ligt ook daarin een belemmering voor kinderen om tot hechting te komen in de gemeenschap
waartoe zij behoren. Shoppen past
in de marktcultuur en bij het functionele denken. Het komt voort uit
het denken vanuit behoeften.
Shoppen bevordert de fragmentatie.
Bovendien draag je zo een kritische
visie op de kerk over aan je kinderen, geen houding van trouw en
betrokkenheid door dik en dun.
Als je je als ouders steeds negatief
over de kerk uitlaat, roep je bij je
kinderen negatieve gevoelens op
en geef je hen een negatief beeld
van de kerk.
Gemeente als gezin
In veel gezinnen is sprake van
hechtingsproblematiek door gebrek aan affectie, genegenheid. De
christelijke gemeente kent ook
hechtingsproblematiek, door gebrek aan het openstaan voor en
leven uit de liefde van Christus.
Het is ontzettend belangrijk dat
ouders zich van de noodzaak van
hechting in het ‘kerkje’ en in de
‘kerk’ bewust zijn. Hiermee heb ik
een absolute voorwaarde genoemd
ten aanzien van de vraag hoe eraan
bijgedragen kan worden dat kinderen zich in de kerk thuis voelen.
Ik wil daarom pleiten voor een
positieve houding en betrokkenheid van ouders bij de gemeente
waartoe zij behoren. Als christen
ben je lid van de gemeente als
gezin. Als gezinslid ben je medeverantwoordelijk voor hoe het er in
het gezin aan toe gaat, hoe de sfeer
is, hoe de verhoudingen zijn en of
de gezinsleden hun plekje als
warm en vruchtbaar ervaren.
Een positieve en betrokken hou-
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ding vloeit voort uit de overtuiging:
deze gemeente is mijn gemeente.
Deze overtuiging staat haaks op de
gedachte: deze gemeente is pas
echt mijn gemeente als … (voorwaarden waaraan voldaan moet
zijn).
Vanuit een positieve en betrokken
houding kan een positieve overdracht plaatsvinden in de geloofsopvoeding.
Leeftijd en ontwikkeling
We kunnen onderscheiden tussen
een theologische en een ontwikkelingspsychologische benadering
van de eredienst. De ontwikkelingspsychologie vraagt ons te
categoriseren, om te letten op
leeftijd en ontwikkeling. En natuurlijk moet daarmee rekening
worden gehouden. Maar als we de
kinderen in de eredienst gaan categoriseren, dan zijn er meer groepen te onderscheiden: jongeren,
jong-volwassenen, de tussengeneratie, bejaarden, alleengaanden,
weduwen en weduwnaren, gescheiden gemeenteleden, werklozen, bejaarden, getraumatiseerden
– verder nog: laag- en hoogopgeleiden, bouwvakkers, kantoormensen… Ieder wil in zijn of haar leefsituatie worden aangesproken.
Welke voorganger is hiertoe in
staat?
Vanuit het wezen van de gemeente
en het principiële karakter van de
eredienst zetten we in met een
theologische benadering, vanuit
het Woord als Gods openbaring.
We zien de eredienst als de plaats
waar de gemeente als geheel, in
haar verscheidenheid, bijeen is om
God te ontmoeten en Hem te loven.
Dit betekent niet dat de ontwikkelingspsychologische aspecten in
de christelijke gemeente niet van
belang zijn. Dat zijn ze zeker. Maar
het gemeente-zijn rond de eredienst biedt veel meer mogelijkheden om deze te integreren dan de
eredienst zelf. En dan denk ik in de
eerste plaats aan het gezin als
‘kerkje in de kerk’. Daarom, de
ouders zijn de eerst verantwoordelijken als het gaat om geloofsopvoeding en eredienst.

C.G. Geluk
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