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Deze masterproef schetst een beeld van de in Engeland opduikende fresh expressions of church. 

Onderzoek hiernaar beoogt een inspiratiebron te zijn om in de toekomst, bij voorkeur verbonden aan 

de Leerstoel Georges Vangelder1, voortgezet onderzoek te verrichten naar mogelijke nieuwe of 

herdachte vormen van kerk-zijn in het post-kerkelijk Vlaanderen. De meeste traditionele kerken zijn 

niet enkel leeg, maar kennen ook een sterk verouderde bevolking. Engeland heeft in de laatste decennia 

uitdrukkelijk naar mogelijkheden gezocht om het oude en het nieuwe samen te denken: de traditionele 

kerken met ernaast en eraan gelinkt meer innovatieve vormen van kerk-zijn.  

Vandaag zijn er in Engeland al een 2.000-tal contextuele kerken of fresh expressions of church 

ontstaan: buiten-parochiale kerken, gevormd binnen bestaande sport-, muziek-, ontspannings-, 

jongerengemeenschappen …, die niet per se ‘van plaats veranderen’ om kerk te vormen – het gaat er 

niet om, om een bestaande gemeenschap ergens spiritueel weg te plukken en te stationeren in een 

kerkgebouw of om mensen naar de traditionele kerken te ‘lokken’. De door fresh expressions-pioniers 

benaderde gemeenschappen ondergaan wel een spiritueel-christelijke ‘injectie’ van een 

kerkplantingsteam, gebaseerd op de principes van de fresh-expression-beweging (de weg van de 

geleidelijkheid en van trial & error). De nieuwe contextuele kerken kennen met andere woorden een 

sterk missionaire insteek. De kerkplanters of pioniers richten zich in eerste instantie op de niet-

kerkelijken en de niet-meer-kerkelijken. De beweging in Engeland verzorgt online ook een uitgebreide 

en up-to-date website2 en blijft aangroeien. Dit laatste niet in het minst door de expliciete steun vanuit 

invloedrijke personen binnen de Anglicaanse kerk, zoals de gewezen aartsbisschop van Canterbury 

Rowan Williams en bisschop Graham Cray. Ze moedigen de fresh expressions-pioniers aan om een fresh 

expression op te starten, stimuleren de publicatie van literatuur, stimuleren onderzoek, organiseren 

vormingen en cursussen. 

Het eerste hoofdstuk van de masterproef duidt op een zo omvattende en helder mogelijke 

manier de karakteristieken van fresh expressions of church en beschrijft de theologische onderbouw van de 

fresh expressions-beweging. Het kerkrapport Mission-Shaped Church (2004), dat met recht de brontekst van 

heel het fresh expressions-gebeuren kan genoemd worden, komt in dit hoofdstuk ook uitgebreid aan bod. 

In het tweede hoofdstuk gaan we dieper in op bepaalde aspecten van fresh expressions of church, 

zoals het belang van het gemeenschapsaspect, het begrijpen van missie als een communio-in-missio en 

lichten we de theologie achter het mixed-economy-model toe. Op het einde van dit hoofdstuk besteden 

we ook aandacht aan de bevrijdingstheologische insteek van fresh expressions en krijgen praktische en 

kritische geluiden een stem. 

In het derde hoofdstuk schetsen we de sociologische situatie waarbinnen de nood aan fresh 

expressions gevoeld werd in Engeland. Eerst geven we cijfers van de kerkbetrokkenheid in Engeland 

weer, die duidelijk maken welke grote groep van mensen vandaag niets met de kerk te maken heeft of 

                                                      
1 Webpagina Leerstoel Georges Vangelder, http://www.kuleuven.be/thomas/page/ecclesiogenesis-2020/ 

(toegang 16 mei 2013). 
2 Website fresh expressions of church in Engeland, http://www.freshexpressions.org.uk/ (toegang 16 mei 2013). 

http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_50268914.htm
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zich ervan heeft losgerukt in het verleden – meer dan 60% van de bevolking in Engeland, de doelgroep 

waarop de fresh expressions-beweging zich vanuit missionair oogpunt op richt. Daarna laten we 

onderzoeker Michael Moynagh uitgebreid aan het woord in zijn analyse van de situatie. Tot slot 

denken we na over de banden tussen de Liquid Church-ideeën van de Britse theoloog Pete Ward en het 

fresh expressions-denken: in hoeverre is een fresh expressions-kerk een vloeibare kerk of een ‘kerk als water’?  

Methodologisch bestaat deze masterproef uit fundamenteel, empirisch en praktisch-

ecclesiologisch onderzoek. We zochten naar de theologische grondslagen van fresh expressions of church, 

woonden twee vormingsdagen bij in Oxford en Londen die ons meer inzicht verschaften over fresh 

expressions en gingen in gesprek met de bisschop van Southwark, Jonathan Clark, met de Anglicaanse 

priester en fresh expressions-pionier Ian Mobsby en met Rachel Jordan, de nationaal verantwoordelijke 

voor evangelisatie in Engeland.  

Deze masterproef geeft aan dat het nadenken over nieuwe, gecontextualiseerde en ‘frisse’ 

manieren van kerk-zijn een te bewandelen weg is, wil de kerk in Vlaanderen nog een mogelijk relevante 

stem zijn voor mens en samenleving anno 2013 en erna. Initiatieven uit het buitenland maken dat in 

Vlaanderen analoge denkpistes kunnen geëxploreerd worden of dat er nieuwe ideeën rond kerk-zijn of 

de beleving van de christelijke spiritualiteit mogelijk in gang gezet worden. De fresh expressions of church 

bieden hiertoe een interessant kader, omdat de Anglicaanse kerk ook een gelijkaardige structuur kent 

van parochies, zoals in de rooms-katholieke kerk, en ernaast nieuwe kerkvormen verwelkomd heeft 

(mixed-economy church).  
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Woord vooraf  
 

Ik heb deze masterproef heel graag geschreven, vooral omdat het zo boeiend is om eens over 

het Vlaamse muurtje te kijken wat er elders gebeurt op kerkelijk vlak. Twee keer naar 

Engeland mogen reizen van mijn promotor, gaf me ook de mogelijkheid om meer voeling te 

krijgen met het onderzoeksonderwerp en leverde waardevolle contacten op met mensen 

aldaar.3 Ik wil mijn promotor Peter De Mey dan ook heel hard bedanken voor zijn ‘frisse’ 

ideeën, open communicatie en aanmoedigingen het voorbije academiejaar. Ik heb de microbe 

om verder over kerkopbouw te willen nadenken wel degelijk te pakken. Daarnaast wil ik ook 

het hele expertisenetwerk kerkopbouw bedanken om mijn onderwerp aandacht te geven dit 

jaar. Dit gaf me de kans om het fresh expressions-gebeuren te delen met een grotere groep 

geïnteresseerden, wat voor mezelf heel wat vruchtbare feedback opleverde met het oog op 

toekomstig onderzoekswerk. Mevrouw Lies Pieck wil ik ook in het bijzonder bedanken, 

omdat zij het heeft mogelijk gemaakt dat de Leerstoel Georges Vangelder het licht zag, haar 

betrokkenheid vanop de zijlijn met verve waarmaakt en ik al een aangenaam en goed 

persoonlijk contact met haar heb kunnen opbouwen. Tot slot wil ik natuurlijk mijn naaste 

familie en mijn vrienden – veraf en dichtbij – bedanken  voor de aangename afwisseling tussen 

het onderzoekswerk, goeie babbels, gelach, zot doen, lekker eten en de andere geneugtes van 

het leven. 

Liesbeth Pulinckx 

Leuven, 30 mei 2013  

  

                                                      
3 Zie bijlage I en II. 
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Inleiding 

Engeland heeft in de laatste decennia uitdrukkelijk naar mogelijkheden gezocht om het oude 

en het nieuwe samen te denken: de traditionele kerken met ernaast en eraan gelinkt meer 

innovatieve vormen van kerk-zijn. Vandaag zijn er in Engeland al een 2.000-tal contextuele 

kerken of fresh expressions of church ontstaan: buiten-parochiale kerken, gevormd binnen 

bestaande sport-, muziek-, ontspannings-, jongerengemeenschappen …, die niet ‘van plaats 

veranderen’ om kerk te vormen – het gaat er niet om, om een bestaande gemeenschap ergens 

spiritueel weg te plukken en te stationeren in een kerkgebouw of om mensen naar de 

traditionele kerken te ‘lokken’. De door fresh expressions-pioniers benaderde gemeenschappen 

ondergaan wel een spiritueel-christelijke ‘injectie’ van een kerkplantingsteam, gebaseerd op de 

principes van de fresh expressions-beweging (de weg van de geleidelijkheid en van trial & error). 

De nieuwe contextuele kerken kennen met andere woorden een sterk missionaire insteek.  

De kerkplanters of pioniers richten zich  in eerste instantie op de niet-kerkelijken en de 

niet-meer-kerkelijken. De beweging in Engeland verzorgt online ook een uitgebreide en up-to-

date website4 en blijft groeien. Dit laatste niet in het minst door de expliciete steun vanuit 

invloedrijke personen binnen de Anglicaanse kerk, zoals de gewezen aartsbisschop van 

Canterbury Rowan Williams en bisschop Graham Cray. Ze moedigen de fresh expressions-

pioniers aan om een fresh expression op te starten, stimuleren de publicatie van literatuur, 

stimuleren onderzoek, geven lezingen en organiseren vormingen en cursussen. 

Het eerste hoofdstuk van de masterproef duidt op een zo omvattende en helder 

mogelijke manier de karakteristieken van fresh expressions of church en beschrijft de theologische 

onderbouw van de fresh expressions-beweging. Het kerkrapport Mission-Shaped Church (2004), dat 

met recht de brontekst van heel het fresh expressions-gebeuren kan genoemd worden, komt in 

dit hoofdstuk ook uitgebreid aan bod. 

In het tweede hoofdstuk gaan we dieper in op bepaalde aspecten van fresh expressions of 

church, zoals het belang van het gemeenschapsaspect, het begrijpen van missie als een communio-

in-missio en lichten we de theologie achter het mixed-economy-model toe. Op het einde van dit 

hoofdstuk besteden we ook aandacht aan de bevrijdingstheologische insteek van fresh 

expressions en krijgen praktische en kritische geluiden een stem. 

In het derde hoofdstuk schetsen we de sociologische situatie waarbinnen de nood aan 

fresh expressions gevoeld werd in Engeland. Eerst geven we cijfers van de kerkbetrokkenheid in 

Engeland weer, die duidelijk maken welke grote groep van mensen vandaag niets met de kerk 

te maken heeft of zich ervan heeft losgerukt in het verleden – meer dan 60% van de bevolking 

in Engeland, de doelgroep waarop de fresh expressions-beweging zich vanuit missionair oogpunt 

op richt. Daarna laten we onderzoeker Michael Moynagh5 uitgebreid aan het woord in zijn 

analyse van de situatie. Tot slot denken we na over de banden tussen de Liquid Church-ideeën 

van de Britse theoloog Pete Ward en het fresh expressions-denken: in hoeverre is een fresh 

expressions-kerk een vloeibare kerk of een ‘kerk als water’?  

                                                      
4 Website fresh expressions of church in Engeland, http://www.freshexpressions.org.uk/ (toegang 16.05.2013). 
5 Michael Moynagh is door de FE-beweging vrijgesteld om op academisch niveau onderzoek te doen. Dit is de 
voornaamste reden dat we veel uit zijn werk citeren. Er bestaat enorm veel literatuur over fresh expressions of church, 
maar we hebben ons in deze masterproef voor een belangrijk deel beperkt (ook omwille van temporele factoren) 
tot systematisch werk zoals het werk van Moynagh (Church for every Context, 2012) en het Mission-Shaped Church 
rapport (2004) van the Archbishops’ Council. 

http://www.freshexpressions.org.uk/
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Deze masterproef schetst een beeld van de in Engeland opduikende fresh expressions of church. 

Onderzoek hiernaar beoogt een inspiratiebron te zijn om in de toekomst, bij voorkeur 

verbonden aan de Leerstoel Georges Vangelder6, voortgezet onderzoek te doen naar mogelijk 

nieuwe of herdachte vormen van kerk-zijn in het post-kerkelijk Vlaanderen.  

Binnen deze masterproef is het nog niet mogelijk geweest om al een uitgebreid 

empirisch onderzoek te doen bij concrete fresh expressions of church. Dit zou in de toekomst 

interessant kunnen zijn om zo een doorgedreven analyse te maken van de beweging in al haar 

facetten en te kijken hoe fresh expressions of church zich in de tijd ontwikkelen, te kijken welke 

modellen gangbaar zijn binnen de beweging en vast stellen hoe ze concreet kerk vormen en 

vieren. In bijlage III zijn wel een tiental korte verhalen terug te vinden van verschillende fresh 

expressions of church. Deze verhalen geven al een beperkt beeld van hoe fresh expressions eruit zien 

in de praktijk. De voorbije zeven maanden heb ik op empirisch vlak wel twee vormingsdagen 

bijgewoond (in Londen en Oxford) en kreeg ik op die manier al meer voeling met de fresh 

expressions-beweging. Ook de interviews die ik afnam van de bisschop van Southwark Jonathan 

Clark, van de Anglicaanse priester en fresh expressions-pionier Ian Mobsby en van de nationaal 

verantwoordelijke voor evangelisatie in Engeland Rachel Jordan, brachten waardevolle 

inzichten mee die doorheen de masterproef verwerkt werden. 

                                                      
6 Webpagina Leerstoel Georges Vangelder, http://www.kuleuven.be/thomas/page/ecclesiogenesis-2020/ 
(toegang 16 mei 2013). 

http://www.kuleuven.be/thomas/page/ecclesiogenesis-2020/
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Hoofdstuk 1. Fresh expressions of church: wie, wat, waar, hoe?  

1.1 Inleiding 
 

 
Figuur 1. Wat zijn Fresh Expressions of Church?7 

 

We vroegen aan Jonathan Clark, bisschop van Southwark, of hij enthousiast is over het her en 

der opduiken van fresh expressions (FE) in Engeland? 

 

Ja ik denk dat we dit allang nodig hadden. De fresh expressions-beweging zorgt dat er een 
aanmoedigingsruimte en een institutionele ruimte is ontstaan voor mensen die al lang iets 
wilden doen met ‘het goede nieuws’ van het evangelie in delen van de samenleving die er 
geen affiniteit mee hebben. Zulke initiatieven worden niet meer als randfenomenen 
beschouwd, maar opgenomen in het hart van de kerk van vandaag in Engeland.8  

 

De missionair ingestelde pionier-leiders zijn christenen uit een breed scala van denominaties 

en tradities, maar de grote hoofdmoot van de fresh expression-pioniers zijn van origine 

Anglicaans of methodistisch – de verhouding is ongeveer fifty fifty.9 De fresh expressions-

beweging10 focust vooral op mensen die vandaag niet op het radarscherm verschijnen van wat 

we kerk zouden noemen. Vanuit de idee dat deze mensen vlotter te bereiken zijn vanuit een 

beweging naar hen toe, hanteren FE een ‘to go’-aanpak in plaats van het meer voor de hand 

liggende ‘kom naar ons en vier met ons mee’-stramien. Vanuit het geloof in deze manieren van 

kerk-zijn, legitimeren ze ook hun bestaan naast de traditionele kerken en willen ze op die 

manier de eenheid in verscheidenheid binnen het brede Lichaam van Christus kleur geven. 

Zelf spreken ze van een mixed-ecology church of een mixed-economy church, om het samenleven van 

het meer traditionele naast het vernieuwende een naam te geven.11 FE kunnen ontstaan in een 

nieuwe woonwijk, een appartementsblok, een oudervereniging, een café, een koffiehuis, een 

ontspanningscentrum, een sport-, muziek-, jeugd- of leesclub etc. De FE-beweging ziet fresh 

expressions als tegelijk een uiting van continuïteit/stabiliteit en innovatie/contextualisatie – twee 

elementen die steeds met elkaar verstrengeld zijn wanneer we de geschiedenis van de 

                                                      
7 Introductiefilmpje fresh expressions of church, http://www.youtube.com/watch?v=PfF_-wbMr3M (toegang 
16.05.2013). Deze figuur 1. vormt het laatste beeld van het filmpje en maakt duidelijk waar het bij fresh expressions 
om draait: de omgeving en de mensen leren kennen en kerk starten daar waar de mensen zich al reeds bevinden. 
8 L. PULINCKX, Gesprek met bisschop Jonathan Clark, Londen, 23 maart 2013. 
9 Website fresh expressions of church in Engeland, http://www.freshexpressions.org.uk/ (toegang 16.05.2013). 
10 Het Fresh Expressions-team is opgericht in 2004 door de Aartsbisschoppen van Canterbury en York en the 
Methodist Council. [D. GOODHEW, A. ROBERTS & M. VOLLAND, Fresh! An Introduction to Fresh Expressions of Church 
and Pioneer Ministry, Londen, SCM Press, 2012,  p. 74.] 
11M. MOYNAGH & P. HARROLD, Church for Every Context. An Introduction to Theology and Practice, Londen, SCM 

Press, 2012, p. 51. 

http://www.youtube.com/watch?v=PfF_-wbMr3M
http://www.freshexpressions.org.uk/
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christelijke traditie onder de loep nemen: “a genuine expression of tradition requiers both.”12 Het 

Bijbelboek Handelingen van Paulus is in wezen “one long fresh expression” en ook in de verdere 

christelijke traditie duiken steeds nieuwe vormen van kerk-zijn op, denken we bijvoorbeeld 

maar aan het ontstaan van monastieke gemeenschappen in de geschiedenis of aan de begijnen 

en begarden die in de 11e eeuw het licht zagen.13 Nieuwe vormen van kerk-zijn kunnen dan 

ook maar ontstaan en begrepen worden vanuit hun geworteld zijn in de eeuwenlange 

christelijke traditie, maar dan – zoals in het geval van de FE – de frisse hand reikend naar de 

kerkvreemde of kerkvervreemde mensen van vandaag.14  

Het eerste hoofdstuk van de masterproef duidt op een zo omvattende en helder 

mogelijke manier de karakteristieken van FE en beschrijft de theologische onderbouw van de 

fresh expressions-beweging. Het kerkrapport Mission-Shaped Church (2004), dat met recht de 

brontekst van heel het FE-gebeuren kan genoemd worden, komt in dit hoofdstuk ook 

uitgebreid aan bod.  

 

1.2 Fresh expressions: what’s in a name? 

 

1.2.1 Voorkeur voor de term fresh expressions of church 

 

De term fresh expressions of church geniet de voorkeur om een bepaald soort nieuwe contextuele 

kerken met een sterke missiefocus aan te duiden. Ook andere benamingen, zoals emerging 

churches (verschijnende kerken), organic churches (organische kerken), Mission-Shaped Churches 

(door missie gevormde kerken), church plants (kerkplantingen) duiken her en der op. De term 

fresh expressions of church werd voor het eerst letterlijk vermeld in 2004, in het rapport Mission-

Shaped Church (MSC) van de Church of England. Van het MSC-rapport werden meer dan 30.000 

exemplaren verkocht – wat opvallend is voor een kerkrapport. Het bevat nieuwe 

ecclesiologische denkwegen die fresh expressions of church aamoedigen.15  

Het rapport riep op tot nieuwe expressies van kerk zijn met ontmoetingen op 

ongewone/gewone plaatsen en op ongewone/gewone tijdstippen, om zo mensen te helpen 

om hun leven te transformeren in Christus.16 De ideeën uit Mission-Shaped Church bouwen 

voort op het in 1994 verschenen rapport Breaking New Ground: Church Planting in the Church of 

England.17 Hierin werd gezocht naar manifestaties van kerk-zijn die een aanvulling kunnen 

vormen op de klassiek territoriaal georganiseerde parochie. Tien jaar later, in het rapport 

Mission-Shaped Church wil men niet zomaar meer op zoek gaan naar een aanvulling van het 

parochiesysteem, maar wil men plaats inbouwen voor evenwaardige nieuwe vormen van kerk- 

zijn: voor fresh expressions of church. De idee van een centrale plaats voor het parochiemodel 

wordt verlaten en vervangen door een gedecentraliseerd model, waarbij men pleit voor een 

gemengde economie (mixed-economy/mixed-ecology) van parochiekerken en nieuwe contextuele 

kerken in een actieve dialoog, met elkaar verbonden en aan elkaar gelinkt.18 Ook de 

                                                      
12 D. GOODHEW  et al., Fresh!, p. 23 en p. 38. 
13 Ibid., p. 37. 
14 Ibid., p.38-39. 
15 M. MOYNAGH & P. HARROLD, Church for Every Context, p. 51. 
16 Ibidem. 
17 Dit rapport komt nog uitgebreider aan bod in het item over het rapport Mission-Shaped Church. 
18 “A mixed economy of parish churches and network churches will be necessary, in an active partnership across a wider area…” 

[THE ARCHBISHOPS’ COUNCIL, Mission- Shaped Church, Londen, Church House Publishing, 2004, p. xi] 
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methodisten sprongen van meet af aan op de kar met betrekking tot de FE: “In 2004 the British 

Methodist Conference identified the ‘encouraging of fresh ways of being church’ as one of its five key strategic 

priorities.”19 

1.2.2 Statuut, partnerschappen en associaties van FE-beweging 

 

De FE-beweging is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling en een vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid. Ze staat onder leiding van een Raad van bestuur, voorgezeten 

door David Saunderson. De beweging wordt gefinancierd door partnerorganisaties, door 

subsidiefinanciering via vertrouwensrelaties en fondsen en door donaties van particulieren.20 

 De beweging werkt te samen met heel wat christelijke organisaties, denominaties en 

stromingen, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in het buitenland. Er bestaan formele 

partnerschappen met: 

 

 The Church of England (CoE): de Anglicaanse kerk (http://www.churchofengland.org/) 

 The Methodist Church of Great Britain: de methodisten in Engeland 

(http://www.methodist.org.uk/) 

 The United Reformed Church (http://www.urc.org.uk/) 

 The Congregational Federation: de congregationelen (http://www.congregational.org.uk/) 

 CWM Europe: The Council for World Mission European region 

(http://www.cwmeurope.org/) 

 The Salvation Army: Leger des Heils (http://www.salvationarmy.org.uk/) 

 The Ground Level Network: apostolische beweging die een netwerk vormt van regionale 
en relationele connecties. Ze bestaat ter ondersteuning van en zorg voor lokale kerken 
en ministeries. (http://www.groundlevel.org.uk/website/) 

 CMS: Church Mission Society: een gemeenschap van mensen die bezig zijn met missie-

initiatieven (http://www.cms-uk.org/) 

 Anglican Church Planting Initiatives (http://www.acpi.org.uk/) 

 24/7 Prayer-movement (http://www.24-7prayer.com/) 

Deze partners zorgen ofwel voor mensen die het nationale team versterken of dragen bij aan 

de financiële noden van de FE-beweging. De FE-beweging werkt ook in associatie met de 

volgende bewegingen: 

 HOPE Together: deze beweging vormt een katalysator die kerken wil samenbrengen om 

gemeenschappen te transformeren (http://www.hopetogether.org.uk/) 

 YWAM: Yought With a Mission (http://www.ywamengland.org/) 

 Church Army: (http://www.churcharmy.org.uk/) 

 The Centre for Pioneer Learning (http://www.centreforpioneerlearning.org.uk/) 

                                                      
19 REPORTS FROM THE METHODIST CONFERENCE, Over to You 2004, Peterborough, Methodist Publishing House, 
2004, p. 2. 
20 Website fresh expressions of church in Engeland, Partners and the organization, 
http://www.freshexpressions.org.uk/about/partners (toegang 16.05.2013). 

http://www.churchofengland.org/
http://www.methodist.org.uk/
http://www.urc.org.uk/
http://www.congregational.org.uk/
http://www.cwmeurope.org/
http://www.cwmeurope.org/
http://www.salvationarmy.org.uk/
http://www.groundlevel.org.uk/
http://www.cms-uk.org/
http://www.acpi.org.uk/
http://www.24-7prayer.com/
http://www.hopetogether.org.uk/
http://www.ywamengland.org/
http://www.churcharmy.org.uk/
http://www.centreforpioneerlearning.org.uk/
http://www.freshexpressions.org.uk/about/partners
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 Messy Church: heeft zich losgerukt van de FE-beweging omdat ze zo groot geworden 

zijn. Ze richten zich vooral op gezinnen met jonge kinderen. 

(http://www.messychurch.org.uk/) 

Internationaal gezien zijn er reeds belangrijke formele partnerschappen met Australia, Canada, 

the VS en Nieuw Zeeland en de beweging hoopt op nog meer in de toekomst. Er is vandaag 

ook al informele interesse vanuit Duitsland, Zweden, Denemarken, Nederland, Barbados en 

Chili en The Church of England Diocese in Europe21. Kennis wordt gedeeld via Vision Days22, mission 

shaped intro23 en de mission shaped ministry course24. Gedeeld materiaal wordt altijd contextueel 

vertaald naar de eigen overzeese context – wat op zich een belangrijk principe is van de FE-

mindset.25 

1.2.3 Het woord kerkplant kan met voorzichtigheid gebruikt worden 

 

Is er een verschil tussen een kerkplant (churchplant) en een FE? Het korte antwoord is ‘neen’, 

want fresh expressions of church houdt het planten van kerken in, maar toch heeft de FE-beweging 

in Engeland een voorkeur voor de term fresh expressions of church en niet voor kerkplanting. 

Daar zijn verschillende redenen voor.  

De eerste reden is dat kerkplanting de idee kan oproepen van een team van christenen 

die parachutegewijs ergens in een buurt neerstrijkt, om dan een reeds beproefd patroon of 

model te laten ‘renderen’. Fresh expressions gaat echter over het aanmoedigen om kerk te laten 

ontstaan uit een contextuele groep zelf, waarbij er veel tijd wordt gestoken in het luisteren naar 

mensen die al een eigen vorm van gemeenschap kennen (vanuit het verbonden zijn in sport, 

spel, muziek, wonen, ontspanning etc.).  

Het hoofdaccent komt te liggen op het dienstkarakter van de kerk, waarbij de kerk er 

primair wil zijn voor de anderen en er niets wordt geforceerd zonder dat de betrokkenen mee 

zijn met het verhaal van de pioniers.26 Veel Engelse kerkplantingen in de jaren negentig waren 

vaak klonen van andere kerken, waardoor ze vooral christenen aantrokken van andere 

gevestigde kerken die op zoek waren naar iets dat meer levendig was of meer bij hun denken 

pasten – in plaats van dat ze primair gefocust waren op niet-kerkgangers, zoals bij FE het geval 

is.  

1.2.4 Starten met worship staat niet voorop 

 

FE bezitten een mindset die niet zozeer wil starten vanuit worship of het christelijk vieren in 

gemeenschap. Wel hanteren ze doorgaans een diaconale insteek: de pioniers trachten de 
                                                      
21 “Serving the Anglican and English-speaking people throughout Europe plus Morocco and Turkey.” [Website van The Church 

of England Diocese in Europe, http://europe.anglican.org/ (toegang 16.05.2013).] 
22 Website fresh expressions of church in Engeland, Vision Days, http://www.freshexpressions.org.uk/vision (toegang 

16.05.2013). 
23 Website fresh expressions of church in Engeland, Mission shaped intro, 
http://www.freshexpressions.org.uk/missionshapedintro (toegang 16.05.2013). 
24 Website fresh expressions of church in Engeland, Mission shaped ministry, 
http://www.freshexpressions.org.uk/missionshapedministry (toegang 16.05.2013). 
25 Website fresh expressions of church in Engeland, International, http://www.freshexpressions.org.uk/international 
(toegang 16.05.2013). 
26 Website fresh expressions of church in Engeland, Unpacking the definition, 

http://www.freshexpressions.org.uk/guide/about/whatis/unpacking (toegang 16.05.2013). 

http://www.messychurch.org.uk/
http://www.messychurch.org.uk/
http://www.facebook.com/group.php?gid=61406331900
http://www.freshexpressions.ca/
http://freshexpressionsus.org/
https://www.facebook.com/pages/Fresh-Expressions-Aotearoa-New-Zealand/194954387197696
http://www.freshexpressions.org.uk/missionshapedintro
http://www.freshexpressions.org.uk/missionshapedintro
http://www.freshexpressions.org.uk/missionshapedministry
http://europe.anglican.org/
http://www.freshexpressions.org.uk/vision
http://www.freshexpressions.org.uk/missionshapedintro
http://www.freshexpressions.org.uk/missionshapedministry
http://www.freshexpressions.org.uk/international
http://www.freshexpressions.org.uk/guide/about/whatis/unpacking
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mensen op een evangelische manier te dienen, waarbij er wel de hoop of het verlangen leeft 

dat de gemeenschap zich in christelijke zin zal vormen rond dit evangelisch ‘bezig zijn’ – maar 

het is vooraf geen must be.27  

De FE-beweging zal dit niet willen starten met worship theologisch onderbouwen door te 

verwijzen naar Mc 10,4528. Hier lezen we dat Christus kwam om te dienen en niet om gediend 

te worden. Hij ging vooral al doende rond in de straten en gaf antwoord op de noden van de 

mensen in hun eigen omgeving en nodigde hen niet meteen zomaar uit in de synagoge. 

Christus’ dienstkarakter kreeg vooral vorm in het alledaagse leven van de mensen. Een fresh 

expression kan beginnen als een steungroep voor de daklozen, een ochtendlijke koffieshop voor 

jonge moeders, een campagne ter ondersteuning van een lokale boerenmarkt, een cursus over 

persoonlijke financiën, zondagmiddagthee voor oudere mensen, een sportclub voor tieners, 

een universiteitskerk, een discussiegroep ...29 Een fresh expression starten met een kerkdienst is 

volgens de beweging problematisch, omdat je dan vooral reeds-christenen gaat aantrekken, 

terwijl het doel van een fresh expression is om mensen te bereiken die niet naar de kerk gaan of 

niet tot een christelijke gemeenschap behoren. Wanneer we aan bisschop Jonathan Clark 

vragen hoe we het vieren of de worship binnen een fresh expression moeten begrijpen, 

beklemtoont hij het organisch karakter van een fresh expression maar ook de wil om te groeien 

naar een volwassen uiting van kerk-zijn waar zo mogelijk aandacht is voor al de sacramenten: 

 

De gemeenschap wordt eerst gevormd en dan zal worship of het vieren van het Woord en 
de sacramenten worden binnengebracht, dat gebeurt allemaal vrij organisch. De uitdaging 
van fresh expressions of church is om de bronnen van vieren die in de traditie te vinden zijn te 
ontdekken voor de eigen gemeenschap, waardoor ze niet zomaar opgelegd worden aan de 
gemeenschap. Het gaat niet op om een gemeenschap te vormen en dan te zeggen: “ok, 
we zijn nu met vijftig, nu gaan we een mis vieren en doen we zoals we altijd gedaan 
hebben.” Neen, het moet van binnenuit groeien. Maar het is wel de bedoeling van een 
fresh expression om geleidelijk aan ten volle kerk te worden, wat ook inhoudt dat er een 
factor van christelijke bezinning en vieren en sacramenten aanwezig zal zijn of dat er ten 
minste op dat vlak lijnen worden getrokken met andere kerken. Hierdoor kan aan de 
hand van bijvoorbeeld ‘dubbele loyaliteiten aan beide kerkgemeenschappen’ (dual church 
membership) het leven in Christus in al zijn facetten beleefd worden voor zij die dat 
wensen. Nu, in de kerk van Engeland is er sowieso een grote variëteit aan manieren van 
vieren. Ook binnen de traditionele kerken bieden niet alle kerken alle sacramenten aan. 
Hierdoor klinkt de idee van dubbele loyaliteiten aan verschillende gemeenschappen in 
Engeland niet zo vreemd.30  
 

De auteurs van het boek Fresh! An Introduction to Fresh Expressions of Church and Pioneer Ministry, wijzen er 

ook op dat vele FE diep sacramenteel zijn, en wel in twee betekenissen: veel belang hechten aan 

de Heilige communie en het doopsel en ook meer in een algemene betekenis: het willen een 

teken zijn van een genadevolle gemeenschap, van Gods goedheid en liefde.31 

When Barbara Glasson was leading the bread-making church ‘Somewhere Else’, I asked her about the 

place of Holy Communion in that community. She explained that ‘Holy Communion is not something we 

                                                      
27 Ibidem. 
28 “Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven 
als losgeld voor velen.” [Nieuwe Bijbelvertaling] 
29 Website fresh expressions of church in Engeland, Loving and Serving, 
http://www.freshexpressions.org.uk/guide/develop/loving (toegang 16/05/2013). 
30 L. PULINCKX, Gesprek met bisschop Jonathan Clark, Londen, 23 maart 2013. 
31 D. GOODHEW  et al., Fresh!, p. 72. 

http://www.freshexpressions.org.uk/guide/develop/loving
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do, it is who we are’. They did celebrate the specific sacrament but they saw their whole life together as 

being thankful, blessed and shared.32 

1.2.5 Is het wel done om vandaag missionair te willen zijn? 

 
We stelden aan bisschop Jonathan Clark en aan de verantwoordelijke voor evangelisatie in 
Engeland, Rachel Jordan de volgende vraag over missie: ‘De modale christen in Vlaanderen 
heeft een eerder erg bescheiden houding als het erop aankomt niet-gelovigen te gaan 
benaderen met geloofskwesties? Hoe ziet u dat?’: 

 
Jonathan Clark: Vele mensen in dit land voelen dit ook zo aan als bij jullie in Vlaanderen, 
maar ik denk dat het erop aankomt om mensen in staat te stellen om het evangelie echt 
als ‘goed nieuws’ te gaan beschouwen en niet als ‘slecht nieuws’. Het enige wat je als 
gedreven gelovige dan moet doen is iets willen delen waarvan je overtuigd bent dat het 
goed nieuws is, eerder dan dat je meent dat je tegen anderen moet zeggen dat er iets aan 
hen verkeerd is. Het gaat vandaag niet meer op om tegen mensen te zeggen: je bent 
gedoemd en zal naar de hel gaan of je bent totaal verkeerd bezig in je leven … Zulk een 
houding nam Jezus trouwens zelf ook niet aan als hij bij zondaars en tollenaars langsging, 
hij nam altijd een constructieve houding aan en moedigde hen op die manier aan om mee 
in zijn geloof te stappen.33  
 

Rachel Jordan: Je zou je kunnen afvragen of dat wat we doen niet compleet irrealistisch is 
vandaag. Namelijk mensen overtuigen van het goede nieuws dat Jezus 2000 jaar geleden 
bracht en daarbij vertellen en geloven dat Jezus de Zoon van God is. Maar wat we 
vaststellen, is dat het wel degelijk vandaag de dag kan aanslaan bij niet-kerkgangers of bij 
kerkverlaters, simpelweg omdat de kracht van God toen en vandaag dezelfde is en 
mensen voelen dat er een kern van waarheid zit in wat we vertellen over die man van 
Nazareth en over God begrepen als drie-in-één. Niet iedereen heeft natuurlijk zin om 
Jezus te volgen, ook Jezus werd in zijn tijd niet door iedereen gevolgd, maar we menen 
dat iedereen wel de mogelijkheid moet worden aangereikt om het evangelie te leren 
kennen. Jezus probeerde vooral te tonen wie hij was en we denken binnen de FE-beweging 
dat dat onze kracht is, we proberen ons geloof eerst en vooral te beleven in de gewone 
omgang met mensen en omdat onze maatschappij vandaag zo ervaringsgericht is, blijkt 
dat een goeie poort te zijn om met Jezus te komen binnenwandelen. Maar het voelt niet 
aan als onze strategie, het voelt vooral aan als onze manier om authentiek Jezus zelf te 
verkondigen. We starten met daden en de woorden en het vieren komen vaak wat later, 
worship staat niet voorop. We vragen bijvoorbeeld ook niet meteen om zelf te bidden, 
maar zeggen bijvoorbeeld: we zullen voor jou bidden; en weinigen zeggen daar neen 
tegen. 34  

Daarnaast antwoordde de Anglicaanse priester en FE-pionier Ian Mobsby ook nog op de twee 

volgende vragen: (1) ‘Het woord missie is niet zo populair in Vlaanderen …’ en (2) Hoe kan 

de triniteit een inspirerende ‘figuur’ zijn om na te denken over FE? 

(1) Dat is door het kolonialisme. Maar er is een groot verschil tussen de missio Dei35 en 
het missiekolonialisme. De missio Dei gaat over het Rijk Gods en niet over cultureel 

                                                      
32 Ibidem. 
33 L. PULINCKX, Gesprek met bisschop Jonathan Clark, Londen, 23 maart 2013. 
34 L. PULINCKX, Gesprek met Rachel Jordan, Londen, 23 maart 2013. 
35 De officiële erkenning van missio Dei als fundament van missie gebeurde door de International Missionary Council  

tijdens haar bijeenkomst in Willingen in 1952 en werd vernoemd in het slotdocument ervan: Statement on the 
Missionary Calling of the Church. Zie ook: Website over het belang van het missio Dei-concept voor missie vandaag, 
http://bellsouthpwp.net/c/a/calebsoftweb/missioDei.htm (toegang 27.05.2013). De primaire teksten zijn ook te 

http://bellsouthpwp.net/c/a/calebsoftweb/missioDei.htm
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imperialisme. Het gaat er niet om de wereld te civiliseren door de kerk. Het gaat om 
bevrijding, transformatie en de florerende mens. De FE zijn er niet om de cijfers van 
gelovigen in de hoogte te krijgen, het gaat er niet om om mensen in de kerk binnen te 
trekken. Missie gaat voor de FE-beweging over het participeren in de wereld, het gaat 
om het bouwen van ecclesiale gemeenschappen uit contextuele missie. Als je start 
met contextuele missie, vinden mensen geloof, het gebeurt gewoon en er wordt kerk 
gevormd. Dat is wat we vandaag in Engeland zien gebeuren. En natuurlijk ben ik blij 
als er mensen willen gedoopt worden in de naam van de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest, maar niet omwille van de cijfertjes, maar om dat onze missieaanpak 
blijkbaar echt goed nieuws voor mensen in hun leven kan betekenen.36  
 

(2) Volgens mij hebben we in de westerse kerk het dynamisme van God, als zijnde een 
drieëne God, voor een groot stuk verloren. We vatten niet meer goed wat die drie 
personen inhouden. Het gaat om perichorese, ze zijn constitutief voor elkaars 
identiteit en staan in een dynamische relatie met elkaar. God is een gebeuren van 
genade. Het gaat om een gebeuren van liefde, rechtvaardigheid en inclusie. 
Ecclesiologisch kan je dan spreken van de sociale triniteit. Maar de inwaartse 
dynamiek van God als triniteit kent ook een uitwaartse dynamiek: er is een dynamiek 
van een verzamelen en van een gezonden worden vanuit de triniteit en op dezelfde 
manier zit die dynamiek ook in de kerk: mensen verzamelen en gaan op missie, als 
een never ending story dat God en het volk van God blijven vertellen.  Je kan het 
vergelijken met een soort cascade die door God in gang is gezet en blijft voortduren. 
De bevrijdingstheologie van Leonardo Boff heeft dezelfde theologische missionaire 
onderbouw in zijn denken, een missionair triniteitsdenken dat ernaar streeft om heel 
de wereld (mens, plant en dier) relationeel te herstellen in God.37 

 

1.3 De definitie van FE ontleed 
 

1.3.1 Werkdefinitie 

 

De FE-beweging werkt met een provisoire definitie van fresh expressions die online en in heel 

wat literatuur terug te vinden is. De FE-beweging noemt het zelf een werkdefinitie omdat het 

niet gaat over één model dat dan gekloond moet worden, maar wel over basisprincipes of 

maatstaven waarrond verschillende vormen van fresh expressions kunnen ontstaan, volgens het 

principe van een eenheid in diversiteit en niet een ‘eenheid in conformiteit’. In een interview 

met Rachel Jordan, de nationaal adviseur van de Anglicaanse kerk op het vlak van missie en 

evangelisatie, beklemtoont ze dat FE niet bestaan uit een afgelijnd model, maar dat ze 

opgebouwd zijn rond een aantal principes die in elke setting kunnen ingezet worden. “Overal 

hetzelfde doen, werkt simpelweg niet.” Uit het Engels vertaald, luidt de definitie als volgt:  

 

Een fresh expression is een vorm van kerk-zijn, passend binnen een veranderende cultuur, 
hoofdzakelijk in het leven geroepen voor hen die nog niet tot een kerk behoren. Fresh 
expressions of church komen tot stand via de beginselen van luisteren, dienen, geïncarneerde 
missie en vorming. Ze bezitten de potentie om een volwassen uiting van kerk te worden, 

                                                                                                                                                                 
vinden op de officiële website over de 50e verjaardag van the World Council of Churches (WCC), http://www.wcc-
coe.org/wcc/what/mission/willingen.html (toegang 27.05.2013). 
36 L. PULINCKX, Gesprek met Ian Mobsby, Londen, 23 maart 2013. 
37 Ibidem. 

http://www.wcc-coe.org/wcc/what/mission/willingen.html
http://www.wcc-coe.org/wcc/what/mission/willingen.html
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gevormd door het evangelie en de blijvende tekenen van de kerk binnen haar culturele 
context.38 

 

We kunnen vier elementen onderscheiden in deze definitie39: 

(1) Fresh expressions zijn missionair: ze dienen mensen buiten de kerk door actief met hen aan 

de slag te gaan en hen op weg te helpen om kerk te vormen – wanneer ze daarvoor 

openstaan. Vaak gaat het om plaatselijke en contextuele gemeenschappen die zouden 

kunnen doorgroeien tot een fresh expression of church.40 

(2) Fresh expressions zijn contextueel verankerd: ze luisteren naar mensen en nemen de 

plaatselijke cultuur op. De fresh expressions-beweging herinnert eraan dat incarnatie betekent 

dat God mens werd doorheen Jezus, die zichzelf onderdompelde in het leven van de 

mensen. Voor hen betekent incarnationele missie dan ook dat christenen betrokken zijn in 

het dagelijks leven van de mensen die ze willen dienen. 

(3) Fresh expressions leggen de nadruk op vorming: ze willen mensen inspireren door een 

christelijke kijk op de wereld en hopen dat het evangelie ‘goed nieuws’ kan betekenen.  

(4) Fresh expressions zijn kerkgericht: het gaat om het vormen van ‘kerk’. Deze nieuwe 

gemeenschapsvormen binnen de Angelsaksische wereld laten het woord ‘kerk’ in hun 

benamingen niet los en onderbouwen dit ook theologisch. Fresh expression-onderzoeker 

Michael Moynagh (en behorend tot het fresh expressions-team) stelt dat deze nieuwe 

contextuele kerkvormen als eigen vormen van kerk-zijn kunnen beschouwd worden, zo 

lang ze betrokken zijn op de vier in elkaar hakende relaties die een kerk opbouwen: in 

relatie staan met God, de wereld, de bredere kerk en met de eigen gemeenschap.41 

1.3.2. A good practice 

 

De meeste fresh expressions of church doorlopen een zeker ontwikkelingsproces. Niet iedere fresh 

expression of church ontwikkelt op deze manier, maar de cirkels op de onderstaande figuur 

worden omschreven als een good practice binnen de FE-beweging en bieden een werkkader. 

 

      
Figuur 2. A fresh expressions journey42 

                                                      
38 A fresh expression is a form of church for our changing culture, established primarily for the benefit of people who are not yet 

members of any church. It will come into being through principles of listening, service, incarnational mission and making disciples. It 

will have the potential to become a mature expression of church shaped by the gospel and the enduring marks of the church and for its 

cultural context. [Website fresh expressions of church in Engeland, What is a fresh expression, 
http://www.freshexpressions.org.uk/about/whatis (toegang 16/05/2013).] 
39 Ibidem.  
40 Website fresh expressions of church in Engeland, Unpacking the definition, 
http://www.freshexpressions.org.uk/guide/about/whatis/unpacking (toegang 16.05.2013). 
41 M. MOYNAGH & P. HARROLD, Church for Every Context, p. 147. 
42 Website fresh expressions of church in Engeland, How do fresh expressions develop, 

http://www.freshexpressions.org.uk/guide/develop (toegang 16/05/2013). 

http://www.freshexpressions.org.uk/about/whatis
http://www.freshexpressions.org.uk/guide/about/whatis/unpacking
http://www.freshexpressions.org.uk/guide/develop
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Vele fresh expressions of church beginnen zoals eerder vermeld met een periode van het luisteren 

naar de contextuele noden en naar wat men denkt dat God van hen in die context verwacht. 

Nationaal evangelisatieverantwoordelijke Rachel Jordan duidt de ‘to go-aanpak’ van fresh 

expressions als volgt: 

 

We brengen Jezus binnen in een reeds bestaande gemeenschap via bijvoorbeeld vijf 
mensen, leken en gewijden door elkaar. Ze proberen eerst mensen te leren kennen en 
proberen daarna stappen te ondernemen waardoor de gemeenschap een sterkere 
gemeenschap wordt. We vragen niet aan mensen om naar een voor hen vreemd 
kerkgebouw te gaan, neen, wij gaan zelf naar een vreemd gebouw of een niet-
comfortabele ‘plaats’ en treden in hun cultuur binnen en proberen het christendom daar 
te herontdekken. De kloof tussen de kerkelijke gang van zaken en de samenleving is 
eenvoudigweg te groot geworden voor mensen buiten de kerk, daarom proberen we ze te 
laten kennismaken met Jezus op een plaats die voor hen als comfortabel aanvoelt. Voor 
de christenen die naar een dergelijke ‘nieuwe gemeenschap’ trekken is het dan weer 
oncomfortabel, maar dat is de manier die we verkiezen om te werken.43  

 

Stap 2 van het schema gaat over ‘loving and serving’: het in liefde dienen: echt een connectie 

aangaan met mensen van op de plaats waarop ze staan.44 Het dienen moet heel ruim gezien 

worden, zoals bijvoorbeeld ruimte voor kinderopvang regelen als daar lokaal nood aan is. 

Loving gaat er bij deze kerken niet zozeer om, om gezellige vriendengemeenschappen te 

stichten, waarbij het er in de eerste plaats om draait om samen in een intieme sfeer christelijk 

te cocoonen. Een comfortabele intimiteit kan volgens FE-onderzoeker Moynagh de roep van 

deze kerken om verbonden te zijn met het politieke, sociale en publieke terrein verzwakken, 

omdat deze kerken er als gemeenschap ook moeten zijn om publieke noden van de aanwezige 

mensen op die plaats aan te pakken.45  

Over gemeenschapsvorming kan vandaag nagedacht worden door de verschillende 

verhoudingen van belonging, believing en behaving46 te benadrukken. Omdat fresh expressions of church 

zich voornamelijk richten tot hen die nog nooit tot de kerk behoord hebben, wordt er veel 

belang gehecht aan gastvrijheid en openheid, zodanig dat mensen kunnen ‘behoren tot’ 

voordat ze ‘geloven’ of kunnen ‘handelen naar’ voordat ze ‘geloven’ of simpelweg kunnen 

‘behoren tot’ of ‘handelen naar’ zonder de overgang naar het geloof te maken. Naar Jezus zelf 

kijken, vormt hierbij de grote inspiratiebron. Volgens Roderick Vonhögen is hij de beste 

communicator die er is:47  

                                                      
43 L. PULINCKX, Gesprek met Rachel Jordan, Londen, 23 maart 2013. 
44 Website fresh expressions of church in Engeland, How do fresh expressions develop, 
http://www.freshexpressions.org.uk/guide/develop (toegang 16/05/2013). 
45 M. MOYNAGH & P. HARROLD, Church for Every Context, p. 379. 
46 De Britse godsdienstsociologe Grace Davie lanceerde de zinsnede believing without belonging in haar boek uit 
1994: G. DAVIE, Religion in Britain Since 1945. Believing without Belonging, Making Contemporary Britain, Oxford, 

Blackwell, 1994. In 2005 schreef de Anabaptist Stuart Murray het boek Church after Christendom, waarbij het eerste 
hoofdstuk de titel Belonging, believing and behaving after Christendom droeg (Dit hoofdstuk is online terug te vinden: 
http://www.anabaptistnetwork.com/node/260 (toegang 27.05.2013). S. MURRAY, Church after Christendom, 
Londen, Paternoster Press, 2005. “Stuart Murray Williams works as a trainer and consultant under the auspices of the 
Anabaptist Network. Based in Bristol, he travels widely in the UK and overseas and works with local churches, mission agencies, 
denominational leaders, conferences and individuals. He has worked with at least 25 denominations in recent years .” 
http://www.anabaptistnetwork.com/node/91 (toegang 27.05.2013). 
47 J. VAN DEN AKKER, Netwerkdenken in gemeenschap, in E. VAN DEN BERG, F. G. BOSMAN (red.), Handboek kerk 
en social media, Zoetermeer, Boekencentrum, 2012,  p. 116. 

http://www.freshexpressions.org.uk/guide/develop
http://www.anabaptistnetwork.com/node/260
http://www.anabaptistnetwork.com/node/91
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Jezus gaat contact niet uit de weg, maar zoekt het op. Hij gaat naar de put en knoopt een 
gesprek aan met de Samaritaanse vrouw, Hij nodigt zichzelf uit bij Zacheüs en is een 
graag geziene gast bij Maria en Marta. Hij geeft ze allereerst het gevoel dat ze bij Hem 
mogen horen.48 (Het belonging waarover we het hadden). 

 
Ook het verhaal waarbij Jezus op bezoek gaat bij de Farizeeër Simon werkt inspirerend voor 

het gastvrijheidsidee van FE. In dat verhaal wordt de zondige vrouw door Jezus tot sociale 

norm verheven en eindigt Simon als de sociaal gehandicapte en ongelovige (Lc.7, 36 ev.). FE-

pionier Mark Berry49 gebruikte in zijn lezing op een vormingsdag in Oxford50 ook het beeld 

van de ‘icoon van de vriendschap’51 om aan te tonen dat de christelijke God een gastvrije God 

is. Deze oude koptische icoon uit de 6-7e eeuw moet in die tijd enorm ophefmakend geweest 

zijn, omdat het een God toont, Jezus die als een gelijke, heel menselijk zijn arm legt om de 

schouders van een gewone man en hem steunt in zijn op weg zijn. De icoon geeft volgens 

Mark Berry een van de ‘waaroms’ weer, namelijk, waarom gemeenschap vormen in 

gastvrijheid? Het feit dat heel wat FE samenkomen rond voedsel, geeft ook weer dat 

gastvrijheid een belangrijk element is bij FE.52 

 

 
Figuur 3. Icoon van de vriendschap 

                                                      
48 A. TEN KLOOSTER, Presentie op Facebook is een opdracht,in E. VAN DEN BERG, F. G. BOSMAN (red.), 
Handboek kerk en social media, Zoetermeer, Boekencentrum, 2012, p. 154. 
49 Mark Berry heeft de laatste 20 jaar heel veel met jongeren gewerkt op gelovig vlak en leidt een eigen FE, gericht 
op jongeren maar open voor iedereen. Hij gaf als lid van CMS (Church Mission Society) ook een lezing op de 
vormingsdag Co-Creating Community (zie bijlage I). 
50 Zie bijlage I. 
51 Wijlen broeder Frère Roger heeft deze icoon sinds vele decennia centraal geplaatst in zijn kerk. Zie de 

Nederlandstalige website van Taizé over de ‘pelgrimage van vertrouwen’, http://www.taize.fr/nl_article806.html 
(toegang 25. 05.2013). 
52 D. GOODHEW  et al., Fresh!, p. 71. 

http://www.taize.fr/nl_article806.html
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Wanneer stappen 1 en 2 genomen zijn worden mogelijkheden gecreëerd voor individuen om 

te leren ontdekken of het evangelie hen kan inspireren of niet en kunnen zo mogelijk stappen 

3, 4 en 5 tot ontwikkeling komen.53  

Ian Mobsby, een Anglicaanse priester die de fresh expression ‘Moot’54 in Londen leidt, zei 

op een vormingsdag dat het proces van het worden tot een ‘kerk’ soms vele jaren kan duren.55 

Hij is 14 jaren met ‘kerkstichting’ bezig en een van zijn kerken heeft er tien jaar over gedaan 

om ten volle een sacramentele kerk genoemd te kunnen worden. Hij stelt dat het zo lang kan 

duren omdat de focus missie is en niet kerk: “de kerk moet uiteindelijk gevormd worden 

vanuit de missie-idee, een Mission-Shaped Church en het mag niet gaan om een church-shaped 

mission. “Het startpunt is missie, het eindpunt is kerk en niet omgekeerd”, zoals onderstaande 

cartoon met een knipoog weergeeft.  

 

 
Figuur 4. Cartoon Mission-Shaped Building56 

 

Do it again’ (de zesde ballon in het proces) slaat op het feit dat de zogenoemde missiefocus 

nooit van de agenda van de nieuwe gemeenschap mag verdwijnen en er van daaruit een 

stimulans moet blijven bestaan om, wanneer de gelegenheid zich aandient, een nieuwe fresh 

expression op te starten. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer de initiële fresh expression uit 

zijn eigen voegen barst en aanstuurt op een opsplitsing of wanneer een pionier (en zijn team) 

de nood voelt om elders opnieuw te beginnen.57 

                                                      
53 Website fresh expressions of church in Engeland, How do fresh expressions develop, 
http://www.freshexpressions.org.uk/guide/develop (toegang 16/05/2013). 
54 Website van de fresh expression Moot, http://www.moot.uk.net/ (toegang 10/05/2013). 
55 Southwark Vision Day (zie bijlage II). 
56 Website Jezus Dust, Mission-Shaped Church 1: Summary, http://www.jesusdust.com/2012/09/mission-shaped-

church-summary.html (toegang 16.05.2013). 
57 Website fresh expressions of church in Engeland, How do fresh expressions develop, 
http://www.freshexpressions.org.uk/guide/develop (toegang 16/05/2013). 

http://www.freshexpressions.org.uk/guide/develop
http://www.moot.uk.net/
http://www.jesusdust.com/2012/09/mission-shaped-church-summary.html
http://www.jesusdust.com/2012/09/mission-shaped-church-summary.html
http://www.freshexpressions.org.uk/guide/develop
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1.3.3 Voorzichtig omspringen met de term fresh expressions of church 

 

De FE-organisatie roept ook op om voorzichtig om te springen met de term ‘fresh expression of 

church’ en hem niet zomaar in te zetten als al aan één van de criteria voldaan is of als één 

element van het proces tot zijn recht is gekomen. Dit om te vermijden dat de term zelf een 

lege doos zou worden of enkel vage ideeën zou oproepen.58  

Belangrijk om van een fresh expression te spreken, is te gaan kijken naar de intentie die 

achter de nieuwe kerkvorm ligt. Het moet gaan om de totstandkoming van een nieuwe 

gemeenschap, primair voor hen die nooit betrokken zijn geweest binnen de kerk (unchurched) 

of zij die het eens wel waren, maar de kerk verlaten hebben om een of andere reden 

(dechurched). Maar als het de bedoeling is om via een omweg mensen naar een traditionele of 

gevestigde kerk te leiden, dan wordt er voorbijgegaan aan de intentie van een fresh expression of 

church – het kan hoogstens een niet-intentioneel neveneffect zijn, waar op zich niets fout aan 

is, beklemtoont de beweging. Het doel van een fresh expression is niet om als opstap te dienen 

voor de reeds bestaande kerk, maar wel om het opstarten van een ‘nieuwe’ en eigenstandige 

vorm van kerk-zijn, die in dialoog staan met andere kerkvormen en een groter geografisch 

geheel.59  

We vroegen aan bisschop Clark ook naar het bestaan van enig controlesysteem om iets 

een fresh expression te kunnen of te mogen noemen. Hij antwoordde echter dat controle an sich 

niet voorop stond, maar wel de idee van aanmoediging en de focus op missie: 

 

We zijn er niet op uit om te veel in te zetten op controle, omdat de fresh expression-
beweging er is om mensen aan te moedigen om op nieuwe manieren na te denken over 
missie en kerk-zijn. Wat echt een belangrijk onderscheid is om iets als een fresh expression 
te erkennen, is het feit dat het niet zomaar om een kloon gaat van datgene wat je 
bijvoorbeeld in een parochie gewoon bent te doen. Een sleutelelement om een fresh 
expression te zijn is: op missie gaan en een nieuwe gemeenschap vormen met mensen voor 
wie kerk-zijn op dat moment geen realiteit is in hun leven. Het beetje controle dat ikzelf 
zou willen hebben, gaat dus over het missionaire aspect, het gericht zijn op mensen en 
het leven buiten de traditionele kerk.60 

 
Rachel Jordan bevestigt dat het er niet op aankomt om te oordelen over waar pioniers al dan 

niet in slagen bij het nemen van initiatieven in een bestaande gemeenschap:  

 

Sommige ontwikkelen zich echt tot kerk, anderen niet en dat is ok, want soms duurt het 
wel tien jaar voor iets ten volle kerk wordt en soms sterft iets een stille dood. Het vroeg 
ook meer dan drie jaar van Jezus’ tijd eer de apostelen hem een beetje begrepen. Vandaag 
duurt het soms nog langer, maar er is geen haast, het is een sterke boodschap van liefde, 
mededogen en rechtvaardigheid die Jezus verkondigt, ook een tijdloze boodschap.61 

 

                                                      
58 Website fresh expressions of church in Engeland, What is a fresh expression, 
http://www.freshexpressions.org.uk/about/whatis (toegang 16/05/2013). 
59 Ibidem. 
60 L. PULINCKX, Gesprek met bisschop Jonathan Clark, Londen, 23 maart 2013. 
61 L. PULINCKX, Gesprek met Rachel Jordan, Londen, 23 maart 2013. 

http://www.freshexpressions.org.uk/about/whatis
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1.4 Een analyse van de brontekst Mission-Shaped Church (MSC)  

 

1.4.1 Inleiding 

 

Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het ook waardevol en nodig om te kijken of alle 

voorafgaande info, die we voornamelijk online en in de literatuur terugvonden, ook aansluiting 

vindt bij een kerkelijk brondocument of er op voortbouwt. Daarvoor moeten we gaan kijken 

naar het Anglicaanse kerkrapport van 2004.  Het Mission-Shaped Church-rapport62 verscheen in 

2004 en is een publicatie van Church House Publishing, opgesteld door de aartsbisschoppelijke 

raad (The Archbishops’ Council63). Het document kan met recht als brontekst beschouwd worden 

voor al het denken nadien over fresh expressions of church. Het rapport telt 175 pagina’s en 

vermeldt voor het eerst expliciet de term fresh expressions of church, en dit reeds in de ondertitel: 

‘Church planting and fresh expressions of church in a changing context’. Hieronder geven we allereerst 

het beeld van de inhoudstafel van het rapport, waarna we hoofdstuk per er een aantal 

elementen zullen uitlichten die bijdragen tot het begrijpen en het theologisch onderbouwen 

van deze theologische reflectie over fresh expressions of church. We sluiten af met een kort besluit. 

 

 
Figuur 5. Inhoudstafel MSC-rapport64 

                                                      
62 THE ARCHBISHOPS’ COUNCIL, Mission- Shaped Church, Londen, Church House Publishing, 2004. 
63 “The Archbishops' Council provides within the Church of England a focus for leadership and executive responsibility and a forum 
for strategic thinking and planning . Within an overall vision for the Church set by the House of Bishops, the Council proposes an 
ordering of priorities in consultation with the House of Bishops and the General Synod and takes an overview of the Church's 
financial needs and resources. The Council was created following the 1994 Turnbull Report, chaired by the Rt Revd Michael 
Turnbull and entitled Working as One Body. It came into being at the beginning of 1999 under the terms of the National Institutions 
Measure 1998.” [http://www.churchofengland.org/about-us/structure/archbishopscouncil.aspx  (toegang 30 april 
2013).] 
64 THE ARCHBISHOPS’ COUNCIL, Mission- Shaped Church, Londen, Church House Publishing, 2004, p. V. 

http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?LegType=All+Legislation&title=national+institutions&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&sortAlpha=0&TYPE=QS&PageNumber=1&NavFrom=0&parentActiveTextDocId=1524493&ActiveTextDocId=1524493&filesize=45498
http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?LegType=All+Legislation&title=national+institutions&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&sortAlpha=0&TYPE=QS&PageNumber=1&NavFrom=0&parentActiveTextDocId=1524493&ActiveTextDocId=1524493&filesize=45498
http://www.churchofengland.org/about-us/structure/archbishopscouncil.aspx
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1.4.2 Voorwoord (Rowan Williams) en inleiding (Graham Cray) 

 

In het voorwoord beschrijft de gewezen aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, de 

veranderingen van de voorbije decennia in het denken over kerkopbouw en kerk-zijn in 

Engeland. De CoE die vandaag erkent dat er vele manieren zijn waarop de realiteit ‘kerk’ kan 

bestaan of begrepen worden, andere manieren dan enkel het territoriale perspectief van 

parochies en bisdommen. Volgens hem bevinden we ons op het vlak van kerk-zijn/kerk 

vormen en het verspreiden van ‘het goede nieuws’ in een tijd waar variëteit eerder de regel dan 

de uitzondering is. Hij beschrijft ‘kerk’ als datgene wat er gebeurt wanneer mensen in contact 

komen met de verrezen Christus en deze ontmoeting laten doorwerken in de manier waarop 

men met elkaar omgaat; en dit gegeven kan voor hem concreet en theologisch gezien een 

diversiteit aan vormen aannemen – “ (…) As long as we have ways of identifying the same living Christ 

at the heart of every expression of Christian life in common”.65 Op het einde van zijn voorwoord 

bedankt Rowan Williams bisschop Graham Cray en zijn werkgroep om op een innoverende 

en uitdagende manier over missie vandaag na te denken.66 

Bisschop Cray was hoofd van de werkgroep die het rapport vormgaf en verzorgde ook 

de inleiding. Hierin benadrukt hij het belang van het rapport uit 1994 (Breaking New Ground: 

Church Planting in the Church of England67). Belangrijk omdat de Church of England (CoE) voor het 

eerst ‘het planten van kerken’ beschrijft als een uitgelezen manier om aan missie te doen. In 

2002 werd er een werkgroep opgericht om het rapport en de uitkomsten van het rapport te 

evalueren. Geïncarneerde missie gaat voorbij aan de grenzen van ‘het werk’ van de traditionele 

parochies en kan verschillende vormen van gemeenschap aannemen, zowel lokaal als globaal, 

stelt Cray. Net omdat het missiedenken zo centraal is komen te staan in de Angelsaksische 

wereld, is het nadenken over kerk ook veranderd en verbreed naar verschillende uitingen van 

christelijke gemeenschapsvorming.68  

Bisschop Cray pleit voor fresh expressions of church die zich waarmaken in een 

consumentensamenleving69, zonder daarom ook al de onderliggende waarden ervan zomaar 

over te nemen – de idee dat het evangelie altijd een extra dimensie kan binnenbrengen in dat 

wat we binnen de samenleving voor vanzelfsprekend aanzien.70 Cray ligt ook de herkomst van 

de titel van het rapport toe. Mission-Shaped Church vormt een echo van twee thema’s binnen het 

rapport: (1) dat de kerk de vrucht is van Gods missie (de missio Dei) en (2) daaruit 

voortvloeiend dat de opdracht van de kerk erin bestaat om ten dienste te staan en te participeren in 

                                                      
65 Ibid., p. vii. 
66 Ibid., p. vii. 
67 “The conclusion of the present report is that the structures and Canons of the Church of England are flexible 
enough to allow bishops to encourage and to enable Church Planting to take place in their dioceses. Where there 
is goodwill on all sides, new congregations can be planted even across the boundaries of parishes, deaneries and 
dioceses.” [HOUSE OF BISHOPS, Breaking New Ground. Church Planting in the Church of England, Londen, Church 

House Publishing, 1994, p. v.]  
68 Ibid., p. xi. 
69 Zie voor een vergelijkbare analyse in een Noord-Amerikaanse context het werk van Vincent Miller. V. 

MILLER, Consuming Religion: Christian Faith and Practice in a Consumer Culture, Londen/New York, Continuum 

International Publishing Group, 2005.  
70 Ibidem. 
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die voortgaande missie Gods – in die zin is hier sprake van enerzijds een uniek en anderzijds 

een voortschrijdend openbaringsbegrip (cf. Missio Dei).71  

De ondertitel ‘Church planting and fresh expressions in a changing context’, weerspiegelt het 

belang dat de werkgroep hecht aan evangelisch geïncultureerde missionaire kerkvormen; de 

wil om het rijk Gods in elke geografische en culturele context waar te maken. Volgens Cray is 

de theologie en praktijk van inculturatie en contextualisatie wel goed aanwezig in de 

wereldkerk, maar is er bij het nadenken over missie in het Westen maar weinig aandacht 

hiervoor. Daar wil dit rapport verandering in brengen via het nadenken over het ‘hoe’ en  

‘waarom’ van het planten van kerken.72 

1.4.3 H1: ‘Veranderende contexten’ 

 

Hoofdstuk 1 van de brontekst beschrijft de veranderde context van de afgelopen decennia: op 

het vlak van mobiliteit, werkgelegenheid, gezinsleven, woningenbouw, vrijetijdsbesteding, de 

gefragmenteerde samenleving, de netwerksamenleving, de consumentensamenleving, de post-

christelijke samenleving, …73 Het eerste hoofdstuk van het rapport eindigt met de oproep tot 

een metanoia, een omkering in het denken met betrekking tot de kerk van de toekomst, zodanig 

dat de kerk van Christus haar relevantie voor vandaag behoudt en de kloof tussen kerk en 

samenleving wat gedicht kan worden. Overtuigd van de blijvende waarde van Christus’ 

boodschap en de spirituele openheid van de mens vandaag pleit het rapport voor een 

antwoord van de kerk op de hedendaagse mens, cultuur en samenleving, voortgestuwd door 

de creativiteit van de Heilige Geest – die zoals zo vaak benadrukt, waait waar Hij wil. 

 

1.4.4 H2: ‘Het verhaal sinds Breaking New Ground’ 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de geschiedenis van kerkplanting in Engeland, startend eind jaren 

zeventig en volop tot leven gekomen in de jaren negentig. De meeste kerkplantingen 

ontstonden vanuit bestaande parochies, maar sommigen gingen hun eigen weg wat ook tot 

conflicten leidden binnen de kerk. De kerkleiding zette een werkgroep op om na te denken 

over kerkplanting en hieruit kwam het rapport Breaking New Ground (1994) voort, waar 

kerkplantingen als valabel en supplementair aan de traditionele parochies of bisdommen 

werden aangemoedigd. Ook het hameren op enkel het lokale gemeenschapsaspect werd 

verlaten en men schiep een openheid op het willen kerk zijn daar waar mensen zich bevinden 

(niet enkel waar ze wonen, maar ook waar ze werken, ontspanning nemen …).74 Wat ontstond 

was niet alleen ‘meer’ kerk, maar vooral ‘meer’ diversiteit, waarbij de volgende elementen 

gemeenschappelijke uitgangspunten vormden binnen het denken van een diversiteit aan 

kerkplantingen75: 

                                                      
71 Prof. Dr Reimund Bieringer schreef in zijn boek uit 2010 een analoge gedachtegang  – en verwijst daarbij naar 
het conciliedocument Dei Verbum 6: “Openbaring is een aan de gang zijnd, steeds nieuw proces dat elke 
deelnemer persoonlijk betrekt in de communicatie. Ook de gemeenschap die voortdurend uit deze Persoon 
wordt opgebouwd, maakt deel uit van dit proces. Terwijl christenen Christus belijden als de ultieme openbaring 
van God, is deze openbaring in het geheel niet afgesloten.” [ R. BIERINGER, Dialoog en participatie. Over hedendaagse 
uitdagingen van het christelijk geloof, Leuven, Acco, 2010, p. 63.] 
72 THE ARCHBISHOPS’ COUNCIL, Mission- Shaped Church, p. xii-xiii. 
73 Zelf gaan we hier verder op in, in hoofdstuk 3 van de masterproef, in het sociologische luik. 
74 Ibid., p. 16-19. 
75 Ibid., p. 20. 
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 “De kerk leidt haar zelfverstaan af van de missio Dei, de voortdurende missie van Gods 

liefde in de wereld.” 

 “De triniteit modelleert zowel diversiteit als eenheid.” 

 “De schepping onthult Gods affirmatie met betrekking tot diversiteit.” 

 “Missie in een diverse wereld legitimeert het nodig zijn van een diverse kerk.” 

 “Katholiciteit moet niet geïnterpreteerd worden als een monochrome eenheid.” 

 “Uitverkiezing en incarnatie onthullen Gods durf om cultuurspecifiek te zijn binnen 

diverse contexten.” 

 

Breaking New Ground beklemtoont ook dat nieuwe contextuele kerken best niet ontstaan op 

basis van tot in het detail uitgekiende planningen van een bisdom, maar wel een proces van 

‘onderscheiding’ inhouden: vooreerst hoe de Geest in een bepaalde context zijn werk doet en 

inspireert76 – wat een vorm van vertrouwen in God inhoudt, dat Hij werkzaam is in de 

hedendaagse mens en in christenen die missionair willen zijn. Uit onderzoek blijkt dat het 

aantal kerkplantingen vanaf de helft van de jaren negentig daalt, om dan een hernieuwde start 

te kennen vanaf 2000. Breaking New Ground vormde in ʼ94 een stevige aanzet voor zijn 

opvolger Mission-Shaped Church (MSC), maar de focus lag bij het eerste rapport vooral op de 

hoe-vraag (hoe gemeenschap vormen?), terwijl het rapport van 2004 ook gretig de waarom- en 

de waartoe-vraag oppikt en theologisch onderbouwt.77 

 

1.4.5 H3: ‘Wat is kerkplanting en waarom heeft het belang?’ 

 

Hoofdstuk 3 stelt de vraag naar het doel (het waartoe) van kerkplanting en waar het dan wel 

goed voor zou zijn. Opnieuw wordt benadrukt dat het planten van een kerk geen vooraf 

bepaald beeld inhoudt van de kerk in wording, hier steunend op een 1 Kor 15,37: “En wat u 

zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt, het is nog maar een naakte korrel, een 

graankorrel misschien of iets anders.” Maar ook de verzen ervoor zijn belangrijk78, waar 

duidelijk wordt gemaakt dat iets ook moet sterven om te kunnen leven, te begrijpen als het 

doorlopen van een transformatieproces binnen de nieuwe kerken – en niet dat de gevestigde 

parochies zouden moeten verdwijnen omdat enkel nieuwe contextuele kerken nog 

bestaansrecht zouden hebben. Het gaat er in deze gedachtegang bijvoorbeeld ook om dat het 

missieaspect niet van de agenda van de nieuwe kerk mag verdwijnen, net omdat het deel 

uitmaakt van het genetisch materiaal van het leven van deze contextuele kerken: het feit dat uit 

iets dat ontstaan is, opnieuw iets nieuws kan groeien.79 Voorts benadrukt het hoofdstuk het 

belang van kerkplanting en fresh expressions of church als vormen van kerk-zijn die een teken 

kunnen zijn van het rijk Gods. Ze liggen volgens het MSC-rapport ook in de lijn van de 

Anglicaanse roeping om missie centraal te zetten in het leven van de kerk en om een kerk voor 

allen te zijn: “The Church of England exists to be a Church for the nation.”80 Nieuwe vormen van 

                                                      
76 Ibid., p. 24. 
77 Ibid., p. 25-27. 
78 “35 Nu zou iemand kunnen vragen: ‘Maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten 

zien?’ 36 Dwaas die u bent! Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen.” [De Nieuwe 

Bijbelvertaling]. 
79 THE ARCHBISHOPS’ COUNCIL, Mission- Shaped Church, p. 30-31. 
80 Ibid., p. 35. 
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kerk-zijn kunnen de lacunes die het parochiale systeem vandaag moet erkennen – ze bereiken 

maar een deel van het Engelse volk – deels opvangen en daarnaast zijn ze een valabele poging 

om het leven van de mensen dichter bij de kerk te brengen en vice versa de kerk weer dichter 

bij een groter deel van de mensen te brengen. Een diversiteit aan kerkplantingen en fresh 

expressions of church zijn ook een manier om de hoog in het vaandel gedragen eenheid in 

diversiteit binnen de Anglicaanse kerk op doorgedreven wijze waar te maken.81 Tot slot gaat 

het derde hoofdstuk in op de kerkgang in Engeland, waaruit blijkt dat nog een heel groot stuk 

van de bevolking niets of niets meer met de kerk te maken heeft (de meerderheid van de 

mensen, bijna 70 procent), waardoor een ‘we will go to you’-aanpak verkozen wordt boven de 

klassieke ‘come to us’-houding.82 Op deze cijfers komen we in deze masterproef nog terug in het 

sociologische luik in hoofdstuk 3. 

1.4.6 H4: ‘Fresh expressions of church’ 

 

Hoofdstuk 4 van het MSC-rapport gaat specifiek in op een aantal manieren waarop de kerk 

zich ‘afresh’ uitdrukt. Het gaat niet om een exhaustieve lijst, maar wel om een aantal 

voorbeelden, sleutelthema’s en ideeën.83 Een aantal terugkerende elementen van deze frisse 

kerkvormen zijn84: 

 

 Aandacht voor het belang van kleine kerkgroepen. 

 Aandacht voor het belang van het ‘ontmoeten’ op andere dagen dan op zondag. 

 Het gaat om kerken die zich verbinden met reeds bestaande gemeenschappen 

(bijvoorbeeld op de werkvloer, in scholen, ouderverenigingen, koffiehuizen, 

jeugdhuizen, alternatieve gemeenschappen, basisgemeenschappen …) 

 Het gaat om kerken die zich eerder post-denominationeel opstellen (ook al gaat het 

pionierschap vaak uit vanuit een welbepaalde denominatie, doorgaans Anglicaans of 

methodistisch). 

 

Verschillende fresh expressions evolueren vaak ook in een verschillend tempo. Op het einde van 

hoofdstuk 4 wordt de vraag gesteld naar het ‘waarom’ van zovele expressies van kerk-zijn, 

waar opnieuw wordt verwezen naar het Anglicaanse instinct om daar te willen zijn waar de 

(vele soorten of types van) mensen zich bevinden, gestoeld op het principe van een eenheid in 

Christus, maar met de mogelijkheid van een veelheid aan vormen hierbinnen. Vele fresh 

expressions ontstaan door de wens om het evangelie en de kerk te verbinden met alle culturen 

en niet-bereikte mensen. Ze willen de kerk als een plaats voorstellen waar mensen met 

spirituele vragen terechtkunnen, als een teken van Gods aanwezigheid op zoveel mogelijk 

plaatsen in de samenleving.85 Het rapport wil echter niet de schijn opwerpen dat alles wat fris, 

                                                      
81 Ibid., p. 35-36. 
82 Ibid., p. 36-42. Natuurlijk is er binnen de traditionele kerken ook een ‘go to’-aanpak op heel wat vlakken, 
denken we alleen maar aan de meer dan 700 pastores in de zorg- en welzijnssector in Vlaanderen. De vraag is 
echter of deze vormen van kerk-zijn genoeg erkenning krijgen binnen het huidige kerklandschap in Vlaanderen. 
De grote kracht van FE-verhaal is ook dat het een verhaal is van aanmoediging, bemoediging, erkenning en 
waardering uit kerkelijk-hiërarchische hoek.  
83 Ibid., p. 44-80. 
84 Ibid., p. 43-44. 
85 Ibid., p. 80. 
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nieuw of anders is, ook zomaar authentiek kerk kan genoemd worden. Daarom beëindigt ze 

dit vierde hoofdstuk met het vernoemen van vijf waarden die als een soort leidraad voor 

missionaire kerken kunnen gelden. Maar alvorens deze waarden op te sommen, benadrukt het 

rapport het fundament van haar denken: “This report assumes, but does not take for granted that, to be 

missionary, a church has to proclaim afresh the faith of the Scriptures and the creeds. This is not a ‘value’ of the 

church, but the foundation upon which church is built.” Met andere woorden, inculturatie en 

contextualisatie van het evangelie vormen de onderbouw van de waarden waarop FE gebouwd 

worden.86 De vijf waarden fungeren niet als een soort pass or fail-afvinkwaarden, maar dienen 

wel om de bomen wat meer door het bos te laten zien. De waarden openen ook de vraag naar 

een adequate theologie voor een kerk in missie, waar in hoofdstuk vijf van het MSC-rapport 

verder op ingegaan wordt87: 

 

 “Een missionaire kerk is gefocust op God en de triniteit”: op het kennen en 

liefhebben van God als Vader, Zoon en Geest als broninspiratie van het missionair 

kerk-zijn. De eigen missie wordt gezien als een voortzetting van Gods missie zelf. 

 “Een missionaire kerk is incarnationeel”: wil zich waarmaken in de context waar ze 

zich vormt. 

 “Een missionaire kerk is transformationeel”: wil de gemeenschap die ze ontmoet 

meenemen in een transformatieproces, waarbij het evangelie de gist in het deeg is.  

 “Een missionaire kerk vormt leerlingen”: wil haar identiteit niet verstoppen en spreekt 

vanuit een overtuigd zijn (in bescheidenheid): ze wil het verhaal van de man van 

Nazareth blijven vertellen en de transformatiekracht ervan zijn werk laten doen op 

individueel vlak en op het niveau van de gemeenschap.  

 “Een missionaire kerk is relationeel”: wil een welkome en gastvrije kerk zijn waar het 

gemeenschapsaspect voorop staat. De gevormde gemeenschap staat open op 

verandering en zoekt ook steeds de band op met de bredere kerk: ze wil geen eiland 

zijn op zichzelf. 

 

1.4.7 H5: ‘Theologie voor een missionaire kerk’ 

 

Hoofdstuk 5 schetst de theologie achter frisse missionaire kerkvormen. Deze is relationeel en 

missionair. God wordt, zoals eerder vermeld, verstaan als een gemeenschap in zichzelf waarbij 

Vader, Zoon en Geest relationeel verbonden zijn en constitutief zijn voor elkaars identiteit. 

God is te verstaan als een missionair-relationele God, omdat we hem niet zouden kennen als 

een Vader (als een nabij iemand), mocht hij zijn Zoon niet gezonden hebben en we Hem niet 

zouden ervaren als blijvend relationeel, mocht de Geest zijn werk vandaag niet voortzetten.88 

De missie van God als verlosser houdt in dat Hij de gevallen werkelijkheid wil herstellen en 

verzoenen. Het gaat om het herstel van alle dingen, God als een kosmische God die streeft 

naar harmonie tussen mens, dier en plant (het rijk Gods). De kerk kan hierbinnen beschouwd 

worden als een vrucht van Gods missie, als een soort special agent die als een bevoorrechte 

partner ernaar streeft om het rijk Gods verder te installeren. De kerk kreeg bij Pinksteren de 

                                                      
86 Ibid., p. 81. 
87 Ibid., p. 81-82. 
88 Ibid., p. 84-85. 
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gave om te kunnen participeren doorheen de Geest in de missie van de Zoon, gezonden 

vanuit de Vader. Dit maakt het voor de CoE duidelijk dat missie tot het DNA van de kerk 

moet behoren: “Er is kerk, omdat er missie is en niet vice versa.”89 Kerkplanting moet daarom 

niet zozeer kerkgecentreerd zijn of het ten alle tijden willen bewaren van het instituut dat de 

kerk ook is, maar het gaat erom een expressie te willen zijn van de missio Dei, van Gods 

kosmische plan, een missie die verder reikt dat de muren van het instituut. Een lokale kerk kan 

niet claimen deel van uit te maken van Gods droom als ze enkel bezig is met zichzelf te 

dienen.90   

We sommen hieronder nog een aantal belangrijke theologische elementen op die in dit 

vijfde hoofdstuk van het rapport aan bod komen: 

 

 Het evangelie kan enkel verkondigd worden binnen een cultuur en niet opgelegd 

worden aan een cultuur. Binnen die cultuur zijn we geroepen om te worden wat 

Christus tussen ons was: meer mens, verbonden met God.91 

 De incarnatie in Christus en het kruis horen ten alle tijden samen: het gaat om sterven 

om te kunnen leven, waartoe christenen op een symbolische wijze geroepen zijn. De 

kerk is het meest trouw aan zichzelf, als ze zichzelf opgeeft en zich laat hervormen 

tussen hen die God nog niet kennen. In iedere nieuwe context moet een kerk sterven 

om te leven.92  

 Het reeds en het nog niet van het rijk Gods horen samen, daarom zijn christenen ook 

steeds opgeroepen om profetisch in het leven te staan: in de eigen cultuur, maar niet 

volledig van de cultuur, een christen is steeds op weg naar.93 

 Inculturatie en contextualisatie zijn noodzakelijk om aan crossculturele missie te doen, 

want het Engeland van vandaag is niet meer het Engeland van vijftig jaar geleden, het 

is een volledig nieuwe missionaire context geworden waar het evangelie, de cultuur en 

de apostolische traditie een nieuwe dialoog aangaan en de aanpak een to go-aanpak is.94 

Vincent Donovan wordt in deze context geciteerd in het rapport (uit zijn boek 

Christianity Rediscovered, 2003).95 

 Christus’ verrijzenis vormt de basis van de christelijke hoopgedachte. De idee van ‘er is 

leven en liefde na de dood’ kan vandaag voor iedere mens een enorme veerkracht 

betekenen, waar die zich ook bevindt. Iedere kerk is dan ook geroepen om een bron 

van hoop te zijn, een teken van leven en liefde, een onvolkomen contextueel project 

dat meewerkt aan Gods droom met de wereld.96 

 De kerk is het pelgrimerend volk Gods. Het is in beweging en onderweg en kan nooit 

in statische termen gedefinieerd worden. Geen enkele kerk op aarde is perfect, maar ze 

                                                      
89 Ibid., p. 85. 
90 Ibidem. 
91 Ibid., p. 87-88. 
92 Ibid., p. 87-89. 
93 Ibid., p. 93. 
94 Ibid., p. 87-91. 
95 Het gaat om een fragment waarbij V. Donovan nadenkt over het bereiken van jongeren vandaag in het 
Westen: “Do not try to call them back to where they were, and do not try to call them to where you are, beautiful as that place may 
seem to you. You must have the courage to go with them to a place that neither you nor they have been before.”Ibid., p. 93.  
96 Ibid., p. 94. 
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kan wel al meer zijn dan enkel een teken en instrument, ze kan het rijk Gods 

onvolmaakt waarmaken daar waar ze zich in verschillende contexten bevindt.97 

 De vier klassieke kenmerken van de kerk uit de geloofsbelijdenis van Nicea: de kerk als 

één, heilig, katholiek en apostolisch, herinnert de kerk aan haar ware natuur en haar 

(missionaire) roeping. De Anglicaanse kerk identificeert zichzelf als deel uitmakend 

van de Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk en ziet zichzelf zo als deel van 

de geschiedenis van het christendom.98 

o De kerk is één betekent een eenheid in diversiteit, gespiegeld aan de triniteit en 

roept op tot een onderlinge verbondenheid tussen verschillende kerkvormen.   

“Fresh expressions of church and more traditional forms should live in interdepence. This has 

a particular importance in a multi-layered network society. The term perichoresis conveys the 

interrelationship and interconnectedness of the persons of the Trinity. (…) No Christian 

group can legitimately think ‘we exist by ourselves, or for ourselves’. This applies equally to 

emerging and inherited forms of church. Her the understanding of oneness is closely linked to 

that of catholicity.”99 Het één-zijn van de kerk verwijst ook naar de eigen 

gemeenschap en houdt een IN-dimensie in: een relationele dimensie waarbij de 

gemeenschap centraal staat, gespiegeld aan de trinitaire gemeenschap.100 

o De kerk is heilig omdat ze geroepen is om de special agent van God te zijn. De 

kerk is met andere woorden opgeroepen om een heilig leven te leiden, of daar 

naar te streven. “It’s a holy Church that is willing to die to its own culture in order to live 

for God in another.”101 In die zin dragen alle expressies van de kerk een UP-

dimensie, gericht op de transcendente God en niet op zichzelf: de kerk is 

geroepen tot heiligheid, om die in zich op te nemen.102 

o De katholiciteit van de kerk houdt een uitnodiging tot inclusiviteit in: ze moet 

er voor iedereen zijn, gastvrij zijn van binnenuit. In die zin is de 

katholiciteitsclaim binnen de CoE rechtstreeks een uitnodiging of vormt ze een 

mandaat voor het bestaan van kerkplanting en FE. “True Christian unity and 

reconciliation results in an enriched Church. This can only happen if time is first allowed for 

a new plant or expression of church to establish its own identity. Then both churches can 

enrich one another as ‘adults’. The alternative would be absorption.”103 De katholiciteit 

van de kerk kunnen we ook de OF-dimensie (vrij met ‘met’ vertaald in het 

onderstaande schema) noemen: niets bestaat om zichzelf, maar enkel in het 

brede lichaam dat de kerk is, dus te samen met andere kerken. Daarom zijn 

kerken geroepen om met elkaar in relatie te staan.104 

o De apostoliciteit waartoe iedere kerk geroepen is, zorgt ervoor dat diversiteit 

en inculturatie in kerkvormen geen syncretisme wordt. De apostoliciteit is de 

link tussen de historische Jezus en zijn apostelen, de traditie en de kerk 

vandaag: ze staat voor continuïteit en het zich steeds opnieuw (afresh) 

                                                      
97 Ibid., p. 94-95. 
98 Ibid., p. 99-100. 
99 Ibid., p. 96. 
100 Ibid., p. 99. 
101 Ibid., p. 96-97. 
102 Ibid., p. 99. 
103 Ibid., p. 97-98. 
104 Ibid., p. 99. 
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waarmaken in de hedendaagse context. “The Church is apostolic because Jesus was 

apostolic first. ‘As the Father sent me …’ (Joh 20,21) ‘In Christ, God was his own 

apostle’.”105 De apostolische poot van de kerk staat voor de OUT-dimensie: de 

uitgaande beweging, het op weg zijn, het volgen van Jezus, het missionair 

zijn.106 

 

Op de vormingsdag eind maart 2013 in Londen gaf de Anglicaanse priester Ian Mobsby 

een gelijkaardige uitleg aan de hand van een schema dat ik hieronder naar het 

Nederlands vertaal. Mobsby verduidelijkte dat de elementen in de diagrammen zowel 

het wezen van God als het wezen van elke kerk zouden moeten representeren107: 

 

 
Figuur 6. Vertaling schema Ian Mobsby 

 

 Naast hetgeen de Anglicaanse kerk gemeenschappelijk heeft met alle trinitaire kerken, 

heeft ze ook nog haar specifieke eigenheid en traditie binnen het geheel van het 

Lichaam van Christus. “Engagement in the dynamics of its theological and practical formation is 

one of the distinctive features of the Church in Anglicanism: there is no straightforward ‘doctrine of the 

Church’ but an ongoing theological formation of church life.”108 De geestelijken die zich binnen 

de Anglicaanse kerk laten wijden spreken ook de Declaration of Assent109 uit, waarin de 

                                                      
105 Ibid., p. 98. 
106 Ibid., p. 99. 
107 Vision Day Southwark (zie bijlage II). 
108 THE ARCHBISHOPS’ COUNCIL, Mission- Shaped Church, p. 100. 
109 “The Declaration of Assent is made by Church of England clergy at their ordination. Bishop: The Church of England is part of 

the One, Holy, Catholic and Apostolic Church, worshipping the one true God, Father, Son and Holy Spirit. It professes the faith 

uniquely revealed in the Holy Scriptures and set forth in the catholic creeds, which faith the Church is called upon to proclaim afresh 
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oproep weerklinkt om het geloof steeds afresh te verkondigen binnen elke generatie. 

De term fresh binnen FE vormt een echo van deze zinnen van de Declaration of Assent. 

Het rapport stelt dat het afresh moeten zijn in een stabiele periode niet zoveel vraagt als 

in periode van grote culturele veranderingen (zoals vandaag in Engeland). Dan moet 

de mogelijkheid er zijn om de vorm van de kerk radicaal te veranderen om als kerk 

relevant te blijven voor heel de samenleving, argumenteert het rapport.110 

 Een fresh expression is in Anglicaanse termen maar een kerk wanneer er mensen gedoopt 

worden en de eucharistie wordt gevierd.111 Hieruit blijkt opnieuw de wil die de FE 

hebben om ten volle kerk te zijn, waarbij er gedoopt kan worden in de naam van de 

Vader, … 

 De rol van de bisschop als ‘missionaris’ is om de eenheid en het geloof te bewaren. 

Het is dan ook erg belangrijk dat FE een goede relatie hebben met de bisschop van het 

eigen bisdom, zowel vanuit theologisch als praktisch oogpunt. “To be Anglican is to be in 

communion with the See of Canterbury, and, at a diocesan level, with one’s own bishop.”112 

1.4.8 H6: ‘Een aantal methodologieën voor een missionaire kerk’ 

 

Hoofdstuk zes bespreekt een aantal methodologieën voor een missionaire kerk. De 

basismethodologie betreft het ‘dubbel luisteren’: enerzijds naar God/Traditie/evangelie/kerk 

en anderzijds naar de cultuur/context waar men wil opereren. Missionaire pioniers hebben 

vanzelfsprekend een goede kennis van geloof, traditie en de kerk, maar primair moeten ze 

eerst luisteren naar de (missie)context – luisteren moet hier breed verstaan worden als het 

exploreren van de omgeving, het praten met mensen, te weten komen wat er leeft in een 

bepaalde buurt etc: “Listening tot the context of the world shapes what emerges.”113 Slechts vanuit (en 

niet gewoon ‘na’) het luisteren kan ‘onderscheiden’ worden in welke mate de christelijke 

traditie in de bestaande gemeenschap een mogelijk transformatieproces kan begeleiden (en 

niet zozeer starten, want de Geest was sowieso al aan het werk in de bestaande gemeenschap – 

FE vertrekken vanuit een optimistisch mensbeeld en vanuit een God die er werkelijk voor 

iedereen is en wil zijn).114  

Het dubbel luisteren probeert het midden te houden tussen het van onderuit creatief laten 

opborrelen en het trouw blijven aan Christus’ goede nieuws en de traditie. In die zin verstaan 

FE missie niet als het opleggen van een reeds beproefd model uit het verleden: het is de 

context die de kerk helpt te vormen en daarin op weg gaat, zonder daarom het warm water 

helemaal opnieuw uit te vinden. Werken met niet-kerkelijken geeft sowieso een heel andere 

                                                                                                                                                                 
in each generation. Led by the Holy Spirit, it has borne witness to Christian truth in its historic formularies, the Thirty-nine Articles 

of Religion, The Book of Common Prayer and the Ordering of Bishops, Priests and Deacons. In the declaration you are about to  

make, will you affirm your loyalty to this inheritance of faith as your inspiration and guidance under God in bringing the grace and 

truth of Christ to this generation and making Him known to those in your care? Priest: I, …, do so affirm, and accordingly declare 

my belief in the faith which is revealed in the Holy Scriptures and set forth in the catholic creeds and to which the historic formularies 

of the Church of England bear witness; and in public prayer  and administration of the sacraments, I will use only the forms of service 

which are authorized or allowed by Canon.” [CHURCH OF ENGLAND, Common Worship, Church House Publishing, 2000. 

p. xi.] 
110 THE ARCHBISHOPS’ COUNCIL, Mission- Shaped Church, p. 100. 
111 Ibid., p. 101. 
112 Ibidem. 
113 Ibid., p. 105. 
114 Ibidem. 



23 
 

dynamiek dan bijvoorbeeld werken met niet-meer-kerkelijken. Bij de eerste groep kan het veel 

langer duren vooraleer het mogelijk is om ‘spontaan/organisch gegroeid’ over spirituele 

interesses te spreken. In het post-christelijke Engeland van vandaag is de culture kloof die 

overbrugd moet worden tussen de context en de kerkplant vaak zeer groot, veel groter dan 

enkele decennia geleden. Vandaag zou het dan ook niet meer dan normaal moeten zijn dat 

binnen een theologische opleiding transculturele missietraining een centrale plaats krijgt, zo 

stelt het rapport.115  

Hoofdstuk zes van het MSC-rapport stelt ook de vraag of het soms wel theologisch 

verantwoord is om als missionaire pionier je pijlen te richten op één bepaalde doelgroep 

(natuurlijk met een vorm van gastvrijheid naar anderen, maar toch met een zekere focus). In 

veel gevallen van FE is het niet nodig om dit uit te klaren en staat de kerk open op een 

diversiteit aan leeftijden, culturen etc. Maar in sommige gevallen zijn de FE-gemeenschappen 

wel te vergelijken met een ‘doelgroep’ (mensen die bijvoorbeeld onderling verbonden zijn 

door gemeenschappelijke interesses). Het rapport verantwoordt deze contextuele focus, 

omdat ook God ervoor koos om in een bepaalde cultuur en tijd zijn Zoon te zenden. Analoog 

kan een kerk zich incarneren voor een specifieke groep, net om het goede nieuws overal 

bekend te maken. Zo is ‘het goede nieuws’ bijvoorbeeld zeker bedoeld voor de onderdrukten 

(armen, minderbedeelden, drugsverslaafden, prostituees …), groepen waarvoor de christelijke 

God een voorkeursoptie heeft. Sociologische studies tonen aan dat deze groepen van mensen 

in combinatie met andere sociale groepen vaak het onderspit moeten delven op het vlak van 

‘iets te zeggen hebben’, ‘de lijn bepalen’ binnen de gemeenschapsvorming. Bovendien voelen 

deze groepen zich vaak niet welkom in de traditionele kerken, waar bijvoorbeeld ‘mooie en 

propere kledij’ op zondag tot de sociale norm behoort. Wil de kerk deze mensen echt 

bereiken, moet men zich ook gericht met hen bezighouden en hem effectief een stem geven. 

FE bieden hiertoe de mogelijkheid en pogen het gebrek aan aandacht voor deze groepen in het 

verleden wat op te vangen.116  

Het luikje over de methodologieën wordt samengevat met drie belangrijke vragen die 

moeten gesteld worden bij het nadenken over het planten van kerken: ‘Voor wie is de missie 

bedoeld?’, ‘Wie kan de bedoelde missie best leiden’?, ‘Wie ondersteunt de missie en verhoudt 

zich ertoe?’. Vanuit deze missievragen kunnen dan de mogelijke kerk-antwoorden 

opborrelen.117 Op het vlak van het vieren binnen FE wordt ook contextueel en traditie-

relationeel tegelijk gedacht. Enerzijds zullen er in alle vormen van vieren binnen FE, elementen 

herkenbaar zijn van Common Worship118, maar deze zullen niet in alle omstandigheden volstaan 

stelt het rapport. Zo heeft bijvoorbeeld de Aartsbisschoppelijke raad ‘National Youth Strategy’ 

reeds erkend dat er nood is aan goede liturgie voor jongerenvieringen en gesteld dat er speciaal 

aandacht moet zijn voor nieuwe liturgische bronnen die focussen op kleine groepen of cells119. 

                                                      
115 Ibid., p.105-108. 
116 Ibid., p. 109. 
117 Ibid., p. 115-116. 
118 “Lent, Holy Week and Easter; The Promise of His Glory; and, in particular, the resources and guidelines offered in New 
Patterns for Worship, provide a rich resource.”  [Ibid., p. 117.] 
119 “A cell church is a Christian church structure centering on the regular gathering of cell groups. Small group ministries are often 
called cell groups, but may also be called home groups, home friendship groups, home care groups, house fellowships, or life groups. A 
church with cell groups is not necessarily a cell church. A cell church must be composed of cell groups and centered around them. In cell 
churches, a cell leader (if any) is considered to be effectively a pastor or mentor within the church. John Wesley used a form of cell group 
structure which he called Class Meetings as he formed his Methodist societies into a national movement, first in Great Britain and 
later in the United States in the 18th Century.” (http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_church (Toegang 10 mei 2013). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_group
http://en.wikipedia.org/wiki/Pastor
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wesley
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_group
http://en.wikipedia.org/wiki/Methodist
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_church
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Voor table church moet er aangepaste liturgie zijn die past bij een ‘echte’ maaltijd en ook de 

alternative worship congregations in Engeland bieden goede inspiratie over hoe het hedendaagse 

met het oude te combineren. Het rapport wil alvast benadrukken dat het belangrijk is om in de 

CoE van vandaag Anglicaanse liturgie van onderuit bestaansrecht toe te kennen, vanuit een 

interactie tussen een Anglicaans plantingsteam, de doelgroep en het evangelie. “This balance 

between loyalty to our liturgical inheritance (together with the doctrinal safeguarding of key texts like 

Eucharistic prayers) and appropriateness to cultural context expresses in microcosm the challenge of cross-

cultural church planting, and the tension between relevance and syncretism.”120  

Hoofdstuk zes wordt besloten met een luikje over het volwassen worden van kerken. 

Eerst wordt er verwezen naar de verdiensten van Henry Venn van de Church Missionary Society 

(vandaag Church Mission Society, CMS)121, die al in 1846 aangaf dat kerken self-supporting, self-

governing and self-extending (of soms self-propagating) moeten zijn. Deze categorieën helpen het 

rapport om de dimensies van kerkvolwassenheid te beschrijven met betrekking tot FE.122 

 

 Self-propagating: Alle expressies van kerk-zijn zouden idealiter de idee van reproductie 

in zich moeten dragen, als een factor van hoop en geloof in de eigen boodschap. 

Investeren in eigen mensen is dan ook cruciaal (de gaven van mensen benutten, 

ambten installeren etc.)123 

 Self-financing: In het begin zal een FE vaak steun nodig hebben van hetzij een parochie 

of een bisdom. Zichtbaarheid, eerlijkheid en openheid van de financiële kosten helpen 

om het financiële verhaal gezond en haalbaar te houden. Omdat FE vaak gericht zijn 

op mensen die totaal niet met de kerk verbonden waren voorheen, is het niet zo 

eenvoudig om geld te ‘vragen’ aan de leden (iets wat wel algemeen gebruikelijk is 

binnen de Engelse kerk), daarom zal met de jaren best met een afnemend 

subsidiesysteem gewerkt worden.124 

 Self-governing: het is goed dat FE de kans krijgen om zelf beslissingen te nemen en zelf 

verantwoordelijkheid op te nemen en hierin erkend te worden. Er is geen betere 

leerschool om ‘volwassen’ te worden. Maar self-governance staat niet gelijk met het 

opgeven van verbanden met andere kerken.125 

 

De laatste vraag die in dit hoofdstuk wordt gesteld luidt: ‘Waarom maakt het hebben van een 

legaal statuut van een FE of een kerkplant iets uit?’ Vier elementen worden aangegeven: (1) het 

is een soort ruggengraat voor de nieuwe contextuele kerk, waardoor een beginnende kerk 

minder snel onder de stress onderuit zal gaan en op steun in moeilijke tijden kan rekenen. (2) 

                                                      
120 THE ARCHBISHOPS’ COUNCIL, Mission- Shaped Church, p. 117. 
121 “Henry Venn (10 February 1796 - 13 January 1873), was an Anglican clergyman who is recognised as one of 

the foremost Protestant missions strategists of the nineteenth century. He was an outstanding administrator who 
served as honorary secretary of the Church Missionary Society from 1841 to 1873. He was also a campaigner, in 
the tradition of the Clapham Sect, who frequently lobbied the British Parliament on social issues of his day, 
notably on ensuring the total eradication of the Atlantic slave trade by retaining the West African Squadron of 
the Royal Navy.[1] He expounded the basic principles of indigenous Christian missions: these were much later 
made widespread by the Lausanne Congress of 1974.” [Website Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Venn_(Church_Missionary_Society (toegang 25 mei 2013).] 
122 Ibid., p. 120-121. 
123 Ibid., p. 121. 
124 Ibid., p. 121-122. 
125 Ibid., p. 122-123. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Church_Missionary_Society
http://en.wikipedia.org/wiki/Clapham_Sect
http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_slave_trade
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=West_African_Squadron&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Venn_(Church_Missionary_Society)#cite_note-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Lausanne_Congress
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Venn_(Church_Missionary_Society
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Een legaal statuut kan ook helpen tegen het aanwezig zijn van negatieve persoonlijkheden in 

de groep, die indien nodig ter verantwoording kunnen geroepen worden door een 

hiërarchische overste. (3) Jonge kerken kunnen er zo in slagen om een goede verstandhouding 

op te bouwen met een bisdom, waarbij voor beide kanten rechten en plichten kunnen gelden. 

(4) Wanneer een kerkplant enkel beschouwd wordt als een soort experiment en niet als een 

evenwaardige vorm van kerk-zijn met een eigen normativiteit, zal het veel sneller simpelweg 

opgedoekt worden als het ‘experiment’ zijn dienst bewezen heeft.126 

1.4.9 H7: ‘Een mogelijk framework voor een missionaire kerk’ 

 

Het voorlaatste hoofdstuk, hoofdstuk 7, bespreekt onder meer het belang van een FE-

beweging, een soort overkoepelend orgaan dat alles wat ontstaat binnen het FE-gebeuren een 

forum en een kader geeft. Zulk een beweging is nodig omdat er ook FE zijn die ontstaan 

buiten de grenzen van een parochie of omdat parochies die wel een FE ondersteunen daar niet 

altijd de middelen voor hebben om de FE te blijven ondersteunen met geld en personeel. Tot 

slot geeft zo een beweging ook een eigen dimensie en structuur aan de FE.127  

De onderliggende overtuiging van het rapport is dat de theorie en de praktijk van FE en 

van kerkplantingen valabele lessen genereert voor de hele kerk, dat de kerk in zijn geheel 

verrijkt wordt en dat kerk kan leren van wat er in de marge gebeurt: het stabiele en het 

innoverende verrijken en bevruchten mekaar.128  

Hoofdstuk zeven wijst ook op het cruciale belang van het leiderschap van een FE: een 

FE staat of valt met de kwaliteit van haar leider(s). Belangrijk is dat leiders heel snel 

teamleiders worden en de gaven van eenieder inzetten om de kerk optimaal te laten groeien op 

zoveel mogelijk vlakken. Teamleiders moeten dan ook skills aanleren om mensen te mentoren 

en te trainen, zodat mogelijke latere opvolging gegarandeerd is (vaak gaan de pioniers na een 

tijdje weg van de FE om elders opnieuw te beginnen). Dit betekent dat van bij het prille begin 

van een FE de macht niet gecentreerd is, maar gedeeld wordt met anderen. Een tweede 

generatie leiders is belangrijk om de gezondheid van FE op lange termijn  te garanderen.129  

Het rapport stuurt er ook op aan dat de CoE pionierleiders (leken en gewijden) de 

nodige identificatie en training geeft en dat ze actief op zoek gaan naar goede mensen in hun 

eigen netwerken. Hiertoe zullen bisschoppen meer ruimte moeten krijgen om ook hun 

apostolische rol meer op zich te nemen. Een bisschop moet van de Anglicaanse kerk de 

vrijheid krijgen om FE al dan niet toe te laten in zijn bisdom, de initiatieven aan te moedigen 

en het een Anglicaanse legitimiteit te verlenen. Decanaten bezitten dan weer de mogelijkheid 

om een veel mensen te bereiken, financiële bronnen samen te brengen en te overzien en zo 

goede missiestrategieën te bepalen.130 De notie van ‘doorlaatbaarheid’ (permeability) laat toe om 

met een kader te werken waarbij bestaande parochiesystemen en FE elkaar respecteren vanuit 

de nood om als kerk zich missionair te engageren ten opzichte van het leven van alle mensen 

van de natie, een opdracht die de parochie vandaag moeilijk alleen kan dragen.131 

                                                      
126 Ibid., p. 123. 
127 Ibid., p. 130. 
128 Ibid., p. 132. 
129 Ibid., p. 133-134. 
130 Ibid., p.. 134-138 
131 Ibid., p. 139. 
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1.4.10 H8: ‘Aanbevelingen’ 

 

Het achtste en laatste hoofdstuk van het rapport besluit met enkele aanbevelingen, waaronder: 

 

 Dit rapport moet bestudeerd worden in ieder bisdom en op diocesane synodes, 

met het oog op de toekomstige missionaire aanpak. Bovendien zou er in ieder 

bisdom een strategie van het aanmoedigen van kerkplantingen en FE moeten 

bestaan.132 

 In elk bisdom zou er iemand als personeelslid aangeduid moeten worden om 

initiatieven van kerkplantingen en FE aan te moedigen, te evalueren, te 

ondersteunen, te integreren in het bisdom.133 

 Het belang van de rol van de bisschop, het belang van het complementair 

werken van FE en gevestigde kerken en het belang van ‘doorlaatbare’ ecclesiale 

grenzen.134 

 Decanaten hebben het potentieel om menselijke en financiële bronnen samen 

te brengen en na te denken over missionaire strategieën in een groter gebied.135 

 Er zou in elk bisdom een systeem op poten moeten gezet worden om lijsten 

bij te houden van wat er juist waar ontstaat qua FE of kerkplantingen. Op die 

manier kunnen ze op een gepaste wijze opgevolgd en begeleid worden en 

kunnen ervaringen makkelijk gedeeld worden.136 

 De National Adviser in Evangelism at the Archbishops’ Council (of toekomstige 

equivalent) moet als focuspersoon fungeren binnen het netwerk van diocesane 

contacten (het aangeduid personeelslid in elk bisdom met een 

verantwoordelijkheid ten opzichte van kerkplanting en FE).137  

 Er zouden locale oecumenische partnerschappen moeten ontstaan met een 

missionaire insteek.138 

 De training van alle voorgangers, leken en gewijden, binnen de CoE moet zich 

focussen op transculturele evangelisatie, kerkplanting en FE. Deze trainingen 

moeten in elke regio in Engeland te vinden zijn.139 

 De aartsbisschoppelijke raad moet actief op zoek gaan naar goede pioniers en 

hen training aanbieden (zowel leken als gewijden).140 

                                                      
132 Ibid., p. 145. 
133 Ibidem. 
134 Ibid., p. 145-146. 
135 Ibid., p. 146. 
136 Ibidem. 
137 Ibidem. 
138 Ibidem. We vroegen ook aan Rachel Jordan of FE vandaag een oecumenische grond kenden en ze antwoordde 
het volgende: “Er zijn er weinig die vanuit een oecumenische grond starten, ze zijn ofwel Anglicaans of 
methodistisch of behoren tot een andere denominatie. Maar er zijn wel veel missieactiviteiten die kerken te 
samen doen, zoals bijvoorbeeld een oecumenisch festival in een park. De aanwezige gemeenschap erkent dat en 
ziet dan dat alle kerken dit samen doen en dat heeft symbolisch een geweldige kracht, is een enorm statement van 
eenheid in diversiteit. Maar inderdaad de meeste FE starten met een vijftal mensen van een bepaalde 
denominatie, maar het leren van elkaar, het delen, het nadenken, de vormingen en cursussen proberen we wel 
allemaal samen te doen.” L. PULINCKX, Gesprek met Rachel Jordan, Londen, 23 maart 2013. 
139 Ibid., p. 147. 
140 Ibidem. 
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 Er moet meer geld vrijgemaakt worden voor missionaire initiatieven die zich 

richten op de niet-kerkelijken. Elk bisdom zou over een fonds moeten 

beschikken.141 

 

1.4.11 Besluit MSC-rapport 

 

Het rapport verdedigt de idee van een variëteit aan kerken in het huidig sociologisch 

landschap van Engeland (waarover meer in hoofdstuk 3). Rowan Williams geeft ook het 

theologisch vertrekpunt aan van waaruit hij verschillende kerkvormen legitiem acht. Namelijk 

dat ‘kerk vormen’ gebeurt wanneer mensen in contact gebracht worden met de verrezen Heer 

en dat laten doorwerken in hun bidden, doen en laten. Graham Cray geeft ook de 

verschuiving aan in het denken ten opzichte van het rapport van 1994 (Breaking New Ground), 

waar het parochiemodel nog centraal stond, terwijl in MSC  gesproken wordt van een mixed 

economy van kerken, evenwaardig naast en gelinkt aan elkaar, beide deel uitmakend van het hart 

van de kerk van Engeland. Het rapport gebruikt ook de term permeability (doorlaatbaarheid) 

om de relaties tussen FE en parochies uit te drukken: het naast elkaar werken, maar ook samen 

dingen bedenken en elkaar verrijken. De titel van het rapport verwijst naar wat de FE in de 

kern willen zijn: een voortzetting van de missio Dei, gebruikmakend van een voortschrijdend 

openbaringsbegrip dat hen oproept om missionair te zijn in hun benadering van kerk-zijn.  

Het rapport wil het missie-idee vooraan op de agenda van de kerk in het Westen 

plaatsen, om zo de kloof tussen kerk en samenleving wat te dichten en missie als een never 

ending story te installeren binnen het kerk-denken. Katholiciteit staat voor hen voor een eenheid 

in diversiteit: een diversiteit van kerken binnen het ene Lichaam van Christus. Er wordt ook 

vertrokken van een positief mensbeeld een groot vertrouwen in de werking van Gods Geest: 

in de mens en in de contexten van vandaag. Dit maakt dat ze niet enkel top down iets willen 

opleggen aan een context, maar het organisch en bottom up willen laten vorm krijgen, om zo – 

in dialoog met de pioniers – op weg te gaan naar hoe ze kerk ten volle sacramenteel denken 

(een kerk is een plaats waar mensen gedoopt worden en de eucharistie wordt gevierd).  

 Het rapport haalt vanzelfsprekend heel wat elementen aan die FE identiteitsmatig een 

gezicht geven: het gaat doorgaans om kleine gemeenschappen die ook samenkomen op andere 

dagen dan zondag. Het gaat om pioniers die zich willen verbinden met bestaande 

gemeenschappen en zich post-denominationeel gastvrij opstellen. Het fundament van het FE-

denken is dat ze menen dat de Bijbel en de geloofsbelijdenissen steeds opnieuw ingang 

moeten kunnen vinden in de samenleving(en) van vandaag. Missionaire kerken benadrukken 

God als trinitair wezen, willen God tonen en zichtbaar maken in verschillende contexten 

(incarnationeel), hebben transformatieprocessen op het oog vanuit het evangelie, willen 

volgelingen creëren en gaan ook onderling relationeel met elkaar om (zorg voor elkaar en de 

gemeenschap). 

Theologisch wordt alles ook uitgediept vanuit een missionair-relationeel Godsbeeld, een 

God die een droom heeft met mens en kosmos met de kerk als Zijn special agent.142 Iedere 

                                                      
141 Ibid., p. 148. 
142 We stelden de vraag ‘Hoe verlossing te denken vanuit FE’ aan bisschop Jonathan Clark en aan Rachel Jordan 

en kregen onderstaande antwoorden. Beide leggen ze de nadruk op het verwezenlijken van Gods droom met de 

wereld, een universele droom. 
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christen en ook de kerkgemeenschappen maken op die manier altijd al deel uit van het reeds 

en het nog niet: participeren al aan de eeuwigheid, maar zijn er anderzijds ook naar op weg. 

De geloofsbelijdenis van Nicea wordt ook aangehaald om de natuur of het wezen van de kerk 

te benoemen: iedere kerk is geroepen om één, heilig, katholiek en apostolisch te zijn. Een 

denken dat een diversiteit aan kerken toelaat binnen de ene Kerk (het Lichaam van Christus), 

waarbij de apostolische component vermijdt dat diversiteit verzandt in syncretisme. 

 Ook de specifieke eigenheid van de Anglicaanse kerk wordt benadrukt, een kerk die 

geen duidelijk afgebakende doctrine van de kerk kent, maar wel de idee van een ongoing 

theological formation of church life.143 De rol van de bisschop wordt ook uitgelegd: hij is er om de 

eenheid en het geloof te bewaren. Het is dan ook erg belangrijk dat FE een goede relatie 

hebben met de bisschop van het eigen bisdom. De bisschoppen zelf moeten de nodige ruimte 

krijgen om ook hun apostolische rol te vervullen en de decanaten kunnen door hun 

overzichtspositie helpen met het bepalen van missiestrategieën. 

 Het rapport bespreekt ook een aantal methodologieën. Onder meer het dubbel luisteren 

naar zowel God/traditie als naar de context. Dit omwille van de doelgroep waarop FE zich 

richten en de grote kloof tussen de belevingswereld van deze doelgroep en de kerkelijke visie, 

taal en stijl. Omwille van de huidige context met meer dan 60 % niet-kerkelijken of niet-meer-

kerkelijken, roept het rapport dan ook op om binnen een theologische opleiding transculturele 

missietraining aan te bieden. 

 Het rapport verklaart ook haar aanpak om kerken te willen planten binnen groepen die 

bijvoorbeeld bestaan uit mensen met een gelijkaardige achtergrond, klasse of interesse. Het 

rapport stelt dat dit niet alleen theologisch te verantwoorden is vanuit een God die ook Zijn 

Zoon zond naar een specifieke cultuur, maar te verantwoorden is vanuit het ‘waarom’ van het 

                                                                                                                                                                 
Bisschop Jonathan Clark: Het christelijk geloof gaat over het Rijk Gods en om daar als gelovige 
deel van uit te maken, deel uit te maken van Gods droom met de wereld. Als evangelisch-zijn dan 
wordt verstaan als het uitnodigen van mensen om deel uit te maken van Gods droom over een 
betere wereld, dan denk ik dat we dicht staan bij de boodschap die Jezus heeft willen verkondigen. 
Bij zo een benadering overstijg je ook meer een wij/zij-denken. Het gaat dan niet wit-zwart over 
‘je hoort bij de geredden of niet’, neen, je nodigt simpelweg mensen uit om deel te hebben aan een 
beweging die op een positieve manier vooruit wil met de wereld, En dat vind ik heel uitdagend en 
het is ook een boodschap die voorbij het individualistisch streven van individuen gaat. In die zin 
komt de gemeenschap hier voor het individu. Vandaag wordt er veel nadruk gelegd op de 
individuele keuze die een gelovige maakt om nog gelovig te zijn, maar die keuze is wel een keuze 
voor gemeenschap en wereldlijk welzijn en niet voor persoonlijk welzijn alleen. [L. PULINCKX, 

Gesprek met bisschop Jonathan Clark, Londen, 23 maart 2013.] 

Rachel Jordan: Het gaat niet gewoon over het redden van individuele zieltjes hier op aarde, het 
gaat over het redden van het relationele in de wereld en dat kent verschillende aspecten: je relatie 
met God, met anderen, met jezelf en de planeet. Het gaat om verlossing voor nu en voor de 
eeuwigheid. Niet zielen, maar Jezus die je kan transformeren. Je echt geliefd weten door God en 
door mensen die je liefdevol benaderen kan een enorme kracht zijn voor een gemeenschap en 
voor de individuele levens. Jezus kan je leven helemaal op zijn kop zetten. Die betekenis willen de 
FE weer vooraan op de agenda plaatsen, die veerkracht waartoe het geloof in Jezus in staat kan 
zijn. Ook de idee van de gave vooraf … de kracht van God, de verrijzenis-idee … ook dat is 
enorm! We willen ook de oude denkbeelden over God wat bijpassen: God is machtig in de liefde 
en straft mensen niet met een gehandicapt kind of straft mensen hoegenaamd niet … hij gaf ze net 
de vrijheid … en in die vrijheid willen wij met ons verhaal over Jezus en God en de Geest komen. 
Ons mensbeeld is positief, maar we geloven wel dat mensen nog meer zichzelf kunnen worden en 
nog meer kunnen floreren in contact met het christelijk verhaal. Veel mensen willen de wereld 
veranderen en veel christenen willen de wereld veranderen, dat is een mooie startbasis en er is dus 
zeker nog hoop. [L. PULINCKX, Gesprek met Rachel Jordan, Londen, 23 maart 2013.] 

143 CHURCH OF ENGLAND, Common Worship, Church House Publishing, 2000. p. xi. 
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zenden van zijn Zoon: hij kwam voor iedereen … en om iedereen te bereiken, vinden FE dat 

ze soms naar doelgroepen/interessegroepen moeten kunnen stappen.  

 Op het vlak van het vieren en de liturgie benadrukt het rapport de nood aan 

familiegelijkenis, door de aanwezigheid van elementen uit Common Worship. Daarnaast wordt 

ook de nood aan alternatieve vormen van vieren ingezien voor bijvoorbeeld jongeren of 

liturgie specifiek gericht op kleine groepen, of specifieke tafelliturgie. FE willen de uitdaging 

van transculturele kerkplanting aangaan en daarbij de spanning vruchtbaar houden tussen 

relevantie en syncretisme. 

 In het rapport wordt het ook gewezen op het belang van een FE-beweging. Die 

beweging is er ook gekomen en staat onder de hoede van bisschop Graham Cray. De 

beweging heeft een eigen team van missionaire pioniers en al haar doen en laten wordt 

verzameld op de website www.freshexpressions.org.uk. Ook het belang van goede leiders of 

pioniers wordt benadrukt in het rapport: het moeten teamspelers zijn die goede mentoren zijn  

en oppikken wat ieders kwaliteiten zijn. Pioniers zelf worden voornamelijk gezocht binnen de 

netwerken van de kerk zelf en aan hen wordt een training aangeboden.  

 Tot slot pleit het rapport voor oecumenische partnerschappen over de grenzen van FE 

en parochies heen, voor een rapporteringssysteem, zodat de bestaande FE kunnen opgevolgd 

en begeleid worden waar nodig en voor fondsen in elk bisdom om extra geld in te zamelen op 

de beweging verder te laten groeien. 

 

  

http://www.freshexpressions.org.uk/
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Hoofdstuk 2. Diverse aspecten van FE onder de loep  

2.1 Inleiding 

 

In het tweede hoofdstuk gaan we dieper in op bepaalde aspecten van fresh expressions of church, 

zoals het belang van het gemeenschapsaspect, het begrijpen van missie als een communio-in-

missio en lichten we de theologie achter het mixed-economy-model toe. Op het einde van dit 

hoofdstuk besteden we ook aandacht aan de bevrijdingstheologische insteek van fresh 

expressions en krijgen praktische en kritische geluiden een stem. 

 

2.2. Het gemeenschapsaspect van de FE-kerken 

2.2.1 Inleiding 

 

Het gemeenschapsvormende aspect wordt in het centrum van het leven van de emerging churches 

geplaatst, primair op Bijbelse gronden. Wanneer we de vraag stellen: ‘hoe kan de kerk 

vertrouwensvol en geloofwaardig het evangelie representeren in de samenleving?’144, is volgens 

de gewezen bisschop Leslie Newbigin145 het enige antwoord: mannen en vrouwen die in het 

evangelie geloven en ernaar leven. “Jesus did not write a book but formed a community”. 146  

2.2.2 Ecclesiologie = christologie  

 

Zoals bij de eerste christenen hanteren pioniers van fresh expressions of church een kader waarbij 

hun ecclesiologie tegelijk hun christologie is: “Christian communities are the sociological explication of 

God’s Universal lordship in Jezus Christ.”147 Gemeenschappen die de eigen context dienen hebben 

het potentieel om mensen aan te trekken die niet naar de kerk gaan. De gastvrijheid, het gebed 

en de getuigenissen binnen de contextuele kerk kunnen individuen aanmoedigen om zich te 

verdiepen in het christelijk geloof met een focus op het dienen van anderen. Niet-kerkelijken 

zullen dan ook vaak eerst geëngageerd zijn in de missie van de gemeenschap (belonging en 

behaving) vooraleer ze zichzelf effectief gaan beschouwen als volgelingen van Christus 

(believing). Het ervaren van kerk als een dienende gemeenschap beïnvloedt hun perceptie van 

wat het betekent christen te zijn. Op die manier zal de missie-idee van in het begin deel 

uitmaken van hun leerling-zijn en hun kerk-zijn (het bewandelen van de weg van de 

orthopraxie).148 Een nieuwe contextuele kerk heeft een duidelijk omlijnde contextuele 

                                                      
144 M. MOYNAGH & P. HARROLD,, Church for Every Context, p. 138. 
145 “Bishop James Edward Lesslie Newbigin (8 December 1909 – 30 January 1998) was a 
British theologian, missiologist, missionary and author. Though originally ordained within the Church of Scotland, Newbigin spent 
much of his career serving as a missionary in India and became affiliated with the Church of South India and the United Reformed 
Church, becoming one of the Church of South India's first bishops. A prolific author who wrote on a wide range of theological topics, 
Newbigin is best known for his contributions to missiology and ecclesiology. He is also known for his involvement in both the dialogue 
regarding ecumenism and the Gospel and Our Culture movement.” [Website Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lesslie_Newbigin (toegang 27.05.2012).] 
146 L. NEWBIGIN, The Gospel in a Pluralist Society, London, SPCK, 1989, p. 227. 
147 D. GOODHEW  et al.., Fresh!, p. 7. 
148 Website fresh expressions of church in Engeland, What is a fresh expression, 
http://www.freshexpressions.org.uk/about/whatis (toegang 16.05.2013). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Theologian
http://en.wikipedia.org/wiki/Missiologist
http://en.wikipedia.org/wiki/Missionary
http://en.wikipedia.org/wiki/Ordained
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_Scotland
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_South_India
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Reformed_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Reformed_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Missiology
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecclesiology
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecumenism
http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_and_Our_Culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Lesslie_Newbigin
http://www.freshexpressions.org.uk/about/whatis
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missiefocus, wat het makkelijker maakt voor leden om zich te vinden in de idee van missie-als-

gemeenschap.149  

2.2.3 Kunnen kleine groepen echt kerk zijn?  

 

Volgens FE-onderzoeker Michael Moynagh kunnen kleine congregaties evenzeer een expressie 

van kerk zijn dan grote congregaties. In de traditie werd de grootte van de kerk nooit 

beschouwd als een maatstaf om iets een kerk te noemen. Zolang de kerk in haar wezen bestaat 

uit vier in elkaar hakende relaties die een kerk opbouwen (in relatie staan met God, de wereld, 

de bredere kerk en met de eigen gemeenschap150), kan er van kerk-zijn gesproken worden.151 

De traditie maakt wel een onderscheid tussen het esse en het bene esse van de kerk – tussen het 

wezen van de kerk en dat wat nodig is voor het welzijn van de kerk. In die zin is het volgens 

Moynagh steeds aan te raden dat kleine groepen van kerk-zijn verbonden zijn met het bredere 

lichaam dat de kerk is. Op die manier kan de eenheid in verscheidenheid binnen het brede 

Lichaam van Christus gehandhaafd worden.152 Andere auteurs spreken in dat geval van de 

term ‘glocaal leven’.153 Een voorbeeld van ‘glocaal leven’ van een kerk kan er zo uitzien: 

 

Glocaal leven is een manier van leven die voornamelijk lokaal plaatsvindt, maar zich 
geïnspireerd weet door een grotere gemeenschap, deels online (en vaak ook deels offline).  
In het kort bestaat een glocaal leven bijvoorbeeld uit een maandelijkse offlinebijeenkomst 
met de grotere geloofsgemeenschap. Tussentijds sta je met elkaar in contact via de social 
media, waar je elkaar informeert en vooral inspireert om uit het evangelie te leven.154 

2.2.4 FE erkennen als kerken 

 

Het erkennen van FE als kerken zal hen helpen om hun plaats op te nemen naast de bestaande 

en gevestigde kerken. Als ze worden beschouwd als mindere vormen van kerk-zijn, gaat in de 

hoofden van de betrokkenen de ‘zondagskerk’ de weg blijven waarnaar toe ze moeten 

evolueren.155 Volgens Moynagh is er geen reden om te veronderstellen dat de zondagskerk 

belangrijker is dan deze nieuwe kerken. Beide vormen van kerk-zijn hebben hun eigen 

waardigheid en ze complementeren elkaar, luidt het.156 

De gevestigde kerken kunnen een eigen ondersteunende rol spelen voor de nieuwe 

kerken. Ze kunnen deze kerken van waardevolle leiding voorzien en kunnen helpen om de 

nieuwe kerken aansluiting te laten vinden met het bredere lichaam van Christus. Zo kunnen ze 

bijvoorbeeld het dubbel lidmaatschap aanmoedigen als bepaalde leden daarin soelaas zien om 

hun eigen christen-zijn vorm te geven. Of het nu gaat om een gevestigde kerk of om een 

‘verschijnende’ (emerging) kerk, geen enkele kerk kan alle spirituele noden van al zijn leden 

vervullen. Zelfs in grote kerken is er nood aan een variëteit van voedingsbronnen naast het 

                                                      
149 Ibidem. 
150 Een variant op de ‘ene, heilige, katholieke en apostolische kerk’. 
151 M. MOYNAGH & P. HARROLD,, Church for Every Context, p. 147. 
152 Ibidem. 
153 Zie ook T. ENGELSVIKEN, E. LUNDEBY & D. SOLHEIM, The Church Going Glocal. Mission and Globalisation, 

Oregon (Eugene), Wipf & Stock Publishers, 2011. En R. SCHREITER,  The New Catholicity: Theology Between the 
Global and the Local, Maryknoll, Orbis, 1997. 
154 J. VAN DEN AKKER, Netwerkdenken in gemeenschap,  p. 115. 
155 M. MOYNAGH & P. HARROLD,, Church for Every Context, p. 147. 
156 Ibidem. 
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samenkomen op zondag. Aansluiting vinden/zoeken en netwerking is altijd een must voor 

beide vormen van kerken.157  

2.2.5 Dubbele loyaliteiten worden aangemoedigd 

 

Wanneer het aantal nieuwe contextuele kerken zal blijven toenemen, zal ook de nood aan 

ondersteuning, pastorale zorg, studiemateriaal en mogelijkheden om van elkaar te leren 

alsmaar toenemen.158 Tweevoudig kerklidmaatschap zal ook alsmaar belangrijker worden: een 

toename van de microkerken in steeds meer contexten van het leven, gaat er automatisch toe 

leiden dat heel wat mensen meerdere loyaliteiten gaan hebben of ontwikkelen ten opzichte van 

verschillende gemeenschappen.  

Twee- of meervoudig kerklidmaatschap zal speciaal nodig zijn wanneer een volledig 

sacramenteel leven niet mogelijk is in de eigen kerk. De FE-beweging moedigt het aan dat FE 

ten volle sacramentele kerken zijn, maar zoals eerder vermeld, dat kan soms jaren duren. 

Daarom is het nodig dat leden die er nood aan hebben, zich elders kunnen laten dopen, 

huwen of te communie gaan. De situatie zou analoog kunnen zijn aan sommige evensong 

congregations van de Church of England, waar het doopsel en de Heilige Communie niet worden 

gevierd. Leden zijn dan vaak ook betrokken bij een morning congregation. De evensong congregations 

worden door de Anglicaanse kerk evenwel ook beschouwd als een waardevolle uitdrukking 

van kerk-zijn, omdat ze delen in het sacramentele leven van het bredere lichaam van 

Christus.159 De liturgische commissie van de CoE heeft de mogelijkheid erkend dat individuen 

tot meerdere kerken behoren. Ze heeft ook benadrukt dat lokale kerken niet steeds alles 

moeten willen doen, maar wel met hun sterktes moeten werken.160 

2.2.6 Bij FE blijft missie vooraan op de agenda staan 

 

Een verdere uitdaging voor contextuele kerken houdt in dat ze hun missionaire focus 

behouden. Eens de gemeenschap een stabiel ledental heeft, zou missie kunnen krimpen tot het 

enkel dienen van mensen in de gemeenschap. Wanneer ‘missie’ een centraal agendapunt blijft, 

kan de verschuiving naar een statische kerk vermeden worden. De FE-beweging noemt vijf 

elementen die weergeven wat ze onder missie verstaan161: 

 

 Het goede nieuws over het rijk Gods verkondigen. 

 Onderwijzen, dopen en ‘voeden’ van nieuwe gelovigen. 

 Antwoorden bieden op menselijke noden door het liefdevol dienstbaar zijn. 

 Proberen onrechtvaardige structuren in de samenleving te transformeren. 

 De integriteit van de schepping bewaren en zorgdragen voor het leven op aarde en dit 

steeds proberen te vernieuwen.  

 

 

                                                      
157 Ibidem. 
158 Ibid., p. 147-148. 
159 Ibid., p. 148. 
160 CHURCH OF ENGLAND LITURGICAL COMMISSION, Transforming Worship. Living the New Creation, Londen, 
General Synod, 2007, p. 25-26. 
161 D. GOODHEW  et al.., Fresh!, p. 79. 
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2.3 Missie te begrijpen als communio-in-missio 

2.3.1 Inleiding 

 

De vraag die de nieuwe contextuele kerken of FE vandaag oproepen, luidt als volgt:  “Welke 

mogelijkheden zijn er voor geloofsgemeenschappen in deze tijd vanuit een missionair-

diaconale insteek? Kunnen er vanuit die hoek, vanuit een duidelijke christelijke identiteit, 

nieuwe en inspirerende verbinden aangegaan worden die aansluiten bij de laatste 

ontwikkelingen op missionair vlak?”162 Michael Moynagh stelt vast dat de meeste theologieën 

de kerk zien als een plaats waar in gemeenschap gevierd wordt en op die manier individuele 

christenen gevormd worden door het christelijk verhaal, waarna ze als individuele christenen 

weer het gewone leven instappen.163 De FE zijn overtuigd van het missionaire doel van 

christelijke gemeenschapsvorming en willen dit op een hedendaagse manier vormgeven en 

theologisch legitimeren. De Amerikaanse theoloog Stanley Hauerwas en de overleden Britse 

bisschop Leslie Newbigin worden vanuit de FE-beweging beiden besproken omwille van hun 

theologisch denken met betrekking tot het christelijk missie-denken. Moynagh argumenteert 

dat beide schrijvers een kloof laten in hun aanname dat geloofsgemeenschappen allereerst 

samenkomen om God te eren en te vieren en zich dan verspreiden met het oog op hun 

zending als christen.164  

Volgens hem hebben nieuwe contextuele kerken het potentieel om deze kloof te 

overbruggen. Nieuwe contextuele kerken argumenteren dat de missio Dei in wezen communio-

gericht is, waarbij de trinitaire God het beeld vormt van de goddelijke gemeenschap-in-missie. 

Theologisch gezien stellen de FE dat het missiedenken behoort tot het wezen van een God-in-

gemeenschap en dat het in-gemeenschap-zijn van God in de kern apostolisch-missionair is.165 

Dit transformeert volgens Moynagh het missieverstaan en legitimeert ‘missiegemeenschappen’ 

binnen alledaagse contexten.166 Het gaat om communio-in-missio, gegrond in Gods natuur, 

schepping en Zijn bevrijdende werking.167 We komen hier nog op terug, maar doen eerst de 

visie van Hauerwas Newbigin, Moltmann uit de doeken, om daarna de communio-in-missio 

gedachte verder uit te werken en het geheel samen te vatten. 

2.3.2 Hauerwas 

 

Stanley Hauerwas168 benadrukt dat er geen neutraliteit bestaat in het menselijk denken en dat 

individuen altijd ingebed zijn in gemeenschappen, die bepalen hoe de individuen het leven 

                                                      
162 J. VAN DEN AKKER, Netwerkdenken in gemeenschap, p.116. 
163 M. MOYNAGH & P. HARROLD,, Church for Every Context, p. 147. 
164 Ibidem. 
165 Ibidem. 
166 Ibidem. 
167 Ibidem. 
168 “Stanley Hauerwas (born July 24, 1940) is an American theologian, ethicist, and public intellectual. Hauerwas currently teaches 
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interpreteren in de wereld.169 Wanneer gelovigen zichzelf geven aan het kerkelijk leven, 

worden ze ondergedompeld in het christelijk verhaal en leren ze de praktijken van de 

christelijke gemeenschap kennen, en leggen zo getrouwvol getuigenis af aan en van Jezus.170 

Kritieken op Hauerwas vragen zich af of Hauerwas genoeg aandacht besteed aan het 

overbruggen van de kloof tussen de kerk, met haar specifieke verhalen en praktijken, en de 

wereld.171 David Ferguson bijvoorbeeld stelt dat Hauerwas zoveel klemtoon legt op de manier 

waarop de kerk zich onderscheidt van de wereld dat het volgens hem moeilijk wordt om te 

begrijpen hoe Gods wil kan plaatsvinden buiten de kerk. Hoe kunnen christenen zorgen voor 

verbindingen met anderen in de samenleving en de wereld?172  

Hauerwas zou zeggen dat we gelovige praktijken, zoals ‘het trouw zijn aan’ en ‘het 

gericht zijn op vrede’, juist aanleren binnen de kerk. Wanneer deze praktijken een tweede 

natuur worden, hebben ze wel degelijk een uitwerking in de wereld. Maar wat we hier missen, 

volgens Moynagh, is hoe de structuur van de kerk werk maakt van haar engagement in de 

wereld. Het is niet makkelijk voor de kerk om ‘christenen in actie’ te vormen. Als de premisse 

van Hauerwas inderdaad klopt, namelijk dat individuen gevormd worden door 

gemeenschappen in hun denken en doen, wat gebeurt er dan wanneer kerkgangers het 

kerkgebouw verlaten en weer ondergedompeld worden in de gemeenschappen van het 

dagdagelijkse leven? De meeste leken brengen immers veel meer tijd door in dergelijke 

gemeenschappen dan in de kerk. Vormen deze dan geen tegengewicht voor het kerkelijk 

vieren, zorgen die er dan niet voor dat het vormend aspect van het kerkelijk vieren wordt 

afgezwakt of weinig concrete uitwerking kent?173  

Volgens Moynagh en de FE-beweging kunnen missiegezinde gemeenschappen een 

krachtige geloofsstem hebben doorheen heel het dagelijks leven, omdat er een goed 

georganiseerd verwachtingspatroon bestaat ten opzichte van wat men rond de tafel van de 

Heer viert: believing en belonging (bij mature FE) houdt dan ook een zekere verifieerbare behaving-

component in, en men staat er niet alleen voor.174 Volgens Moynagh slaag Hauerwas er niet in 

om kerk-zijn los te denken van heiligheid waardoor Hauerwas ten gronde de kerk altijd blijft 

denken als onderscheiden van ‘de wereld’, als een tegenverhaal. Deze concentratie op het 

interne leven van de kerk, en van de afstand tussen kerk en wereld, maakt het voor Hauerwas 

moeilijk om de kerk met de wereld te verbinden, besluit Moynagh.175  

2.3.3 Newbigin 

 

Lesslie Newbigin beschrijft een geloofsgemeenschap als een gemeenschap die een 

‘hermeneutiek van het evangelie’ verbeeldt.176 Hij wil hiermee zeggen dat de gemeenschap het 

evangelie moet waarmaken in functie van de hedendaagse wereld. Hij stelt zich de volgende 

vraag: ‘Hoe kan de kerk een getuige zijn in werk, vrije tijd, politiek en ander sferen van het 

leven, wanneer ze zover van dit alles afstaat?’ Gelovigen participeren in Christus’ 
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priesterschap, niet binnen de muren van de kerk, maar in het alledaagse leven, stelt Newbigin. 

Maar voor Newbigin slaat dit op individuen die er ‘in de wereld’ eigenlijk als christen alleen 

voor staan, zonder concrete steun van een christelijke gemeenschap rond de individuele 

christen en daar stelt Moynagh zich vragen bij.177  

Moynagh meent dat missie niet iets is dat een christen eenvoudigweg op zichzelf kan 

doen, maar dat op dat vlak ook nood is aan een ecclesiale gemeenschap, een gemeenschap 

breder dan die die op zondag al vierend samenkomt. Volgens Moynagh is het probleem bij 

Newbigin dat ook hij een kloof laat bestaan tussen de evangeliserende gemeenschap en de 

meer seculiere gepluraliseerde wereld.178 

2.3.4 Moltmann 

 

Moynagh brengt ook het denken van de Duitse Lutherse theoloog Jürgen Moltmann179 binnen 

bij het nadenken over missie-in-gemeenschap. Moltmann maakt een onderscheid tussen de 

‘verzamelde gemeenschap’, die samenkomt omwille van het Woord en sacramenten en de 

‘christenen in de wereld’, die de verspreide kerk in families, werk en vriendschap betreft.180 De 

‘christenen in de wereld’ zijn dan geroepen om het rijk Gods op aarde te bewerkstelligen: dit 

werk zorgt voor één deur tot de gemeenschap van Christus – of dit nu wordt bewerkstelligd 

door gelovigen of anderen. De ‘verzamelde gemeenschap’ voorziet in een tweede deur. De 

horizon verspreid over beide vormen van deelname aan Christus’ gemeenschap vormt te 

samen het rijk Gods.181  

Vanuit Moltmanns standpunt neemt missie de gemeenschapsvorm aan wanneer 

christenen zich voegen bij mensen buiten de kerk in actie en bij zelfhulpgroepen die de 

gedachte van het rijk Gods dienen.182 Deze gemeenschappen of groepen hebben hun 

oorsprong niet in de kerk, maar ontstaan vanuit sociale en politieke noden. Ze maken volgens 

Moltmann deel uit van de gemeenschap van Christus, maar ze zijn niet zichtbaar deel van de 

kerk.183  

Wanneer kerkgangers in de wereld worden gezonden als individuen, worden ze 

gezonden om gemeenschappen te vormen met mensen buiten de kerk, meent Moltmann. 

Deze gemeenschappen leveren werk voor het rijk Gods zonder de verwachting dat ze zelf 

kerk zouden zijn. Het resultaat bij Moltmann is iets van een wig tussen de ‘verzamelde 

gemeenschap’ en deze rijk Gods-dienende gemeenschappen te midden van het dagelijkse 

leven. Natuurlijk is de wig geen totale breuk. Tot op zekere hoogte nemen de kerkleden de 

kerkgemeenschap met hen mee in de wereldse gemeenschappen. Ondanks dit laatste, is de 
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beleefde ervaring van de meeste christenen dat ze na het vieren als individuen de wereld 

ingaan om hun christelijk engagement waar te maken.184  

De zichtbaarheid van de kerk wordt meestal enkel geassocieerd met iets dat op zondag 

in het kerkgebouw gebeurt en dat wil de FE-beweging meer opentrekken.185  

2.3.5 Communio-in-missio 

 

Volgens Augustinus van Hippo nemen we trinitaire taal in de mond wanneer we over God 

spreken: we spreken over Vader, Zoon en Geest. Moynagh is zich bewust van het feit dat de 

gebruikelijke manier om over Vader, Zoon en Geest te spreken, de neiging heeft een 

onderscheid te maken tussen het werk van de goddelijke personen. Wanneer de Zoon en de 

Geest handelen in de wereld, dan lijkt het in onze voorstelling soms dat ze op zichzelf 

handelen, alsof het individuen waren. En dan is het ‘natuurlijk’ om te aanvaarden dat tijdens 

de week, kerkgangers Gods missie als individuen zouden moeten vervullen. Theologisch 

gezien gaat dit in tegen Augustinus’ beroemde axioma dat het werk van de goddelijke 

personen onverdeeld is: “all the external works of the Trinity are undivided”. De tres personae zijn te 

onderscheiden, maar niet te scheiden. Ze werken op elkaar in. In Leonardo Boffs woorden 

klinkt het zo: “Vader, Zoon en Geest zijn altijd samen: ze scheppen te samen, ze redden te 

samen en te samen leiden ze ons binnen in een gemeenschap van leven en liefde”.186 Ze 

bevinden zich in een eeuwige intieme communio.187  

Bevans en Schroeder argumenteren dat een trinitair geïnspireerde ecclesiologie over de 

kerk dan ook zal spreken over een “communio-in-missie”.188 De kerk is communio omdat ze 

participeert in Gods communio-karakter. Op die manier moet volgens Moynagh de kerk 

verstaan worden als communio-missionair in haar natuur, namelijk afgeleid van de missie van de 

Zoon en de Geest.189  

Het beeld van de kerk-in-missie kan ook afgeleid worden vanuit de goddelijke 

scheppingsgedachte. Hedendaagse theologen stippen vaak aan dat het beeld van God in 

Genesis 1 aan de man en vrouw te samen gegeven is, in relatie. Genesis 1 portretteert de man 

en vrouw niet als individuen die samen een gemeenschapscontract aangaan, maar portretteert 

hen als relationeel van bij de aanvang.190 Volgens Moltmann is het doel of de missie van de 

mensheid geopenbaard in de context van de relatie van mensen onderling. De goddelijke 

communio-in-missie vindt met andere woorden haar beeld in de mensheid.191  
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Deze nadruk op de missie-in-gemeenschap houdt aan na de zondeval – in het geroepen 

zijn van Israël, in Jezus’ missie met zijn leerlingen, in het uitzenden van leerlingen in paren, in 

de missionaire teams van Paulus en in de huiskerken, die zich bevonden op de kruispunten 

van familie, werk en het openbare leven.192  

2.3.6 Samengevat 

 

De FE-beweging redeneert dat de mens van nature een relationeel wezen is, want geschapen 

naar Gods beeld (die in zichzelf en naar de mens toe relationeel is). Hieruit leiden de 

theologieën van de nieuwe contextuele kerken af dat hun missiegerichtheid altijd een missie-

in-communio moet zijn, altijd een missie moet zijn van mensen die met elkaar in relatie staan om 

zo met anderen in relatie te gaan staan. De kerk is niet enkel missionair in haar natuur, maar 

ook communal in haar missie, luidt het dan. Gemeenschap is zowel het doel van missie als dat 

het de vorm en betekenis zou moeten zijn die de missie aanneemt.193  

De FE of de nieuwe contextuele kerken representeren deze theologische visie met 

betrekking tot missie, waarbij missie niet iets is dat een individu op zichzelf onderneemt. Ze 

proberen hierdoor de kloof te sluiten tussen de ‘verzamelde congregatie’ en de ‘christenen in 

de wereld’. Ze tonen dat gelovigen de verzamelde kerk zichtbaar kunnen maken op meer 

tijdstippen in de week dan enkel op zondag en op meer plaatsen binnen het leven.194 Nieuwe 

contextuele kerken proberen te ontdekken hoe het getuigenis van christenen doorheen de 

werkweek een sterkere dimensie kan hebben. Zo creëren ze meer mogelijkheden voor 

kerkgangers om niet enkel als individuen aan missie te moeten doen, maar dit te kunnen doen 

als een ecclesiale gemeenschap-in-missie.  

De kerk breekt met andere woorden uit haar hoofdzakelijk residentiële setting om zo 

een dienaar te worden in meerdere facetten van het leven en in meer segmenten van de 

samenleving. Fresh expressions of church menen op die manier de communio-natuur van de 

goddelijke missie te reflecteren. Ze willen door dit te doen, het karakter van een God-in-

gemeenschap meer prominent aanwezig stellen in het missionaire leven van de kerk.195  

 

2.4 Het belang van de gastvrijheidsidee bij FE 

 

Theologisch stellen de nieuwe contextuele kerken dat de goddelijke gave het startpunt is van 

gemeenschap en dat gastvrijheid daarop het menselijk antwoord is dat ervoor zorgt dat 

gemeenschap zich begint te vormen.196 De FE hechten een grote waarde aan de idee van 

gastvrijheid. Gastvrijheid heeft ook een belangrijke plaats in de christelijke traditie en leidt 

automatisch naar de identiteitsvraag:197 

 
If the church is blissfully open to all and barriers to entry are removed, how can it preserve the 
distinctiveness of its live in Christ? Is the church to be like a tennisclub that restricts its facilities 
to those who play, but offers courses and coaching for people who want to learn? Or at the other 
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extreme, is it open its facilities to all comers, but do little to publicize the value of playing the 
game? Or, as a middle way, is it to be like a club that opens its facilities to everyone, but invites 
people who use them to discover the joys of tennis? 
 

Wanneer kerken een prioriteit toekennen aan gastvrijheid in hun zelfverstaan, brengen ze de 

openheid naar anderen en hun religieuze identiteit samen. Een christelijke gemeenschap zijn, 

betekent dan net die gastvrijheid beoefenen. In plaats van dat deze kerken een zekere 

onverenigbaarheid zouden hebben wat hun onderscheidend vermogen betreft (hun eigen 

identiteit), wordt deze inclusiviteit net een van hun sterke identiteitskenmerken.198 

Missiegemeenschappen zijn gastvrij van insteek, maar de pioniers focussen zich in het 

beginstadium vaak op een bestaande groep of gemeenschap. Wanneer de kerk groeit en haar 

identiteit meer vorm heeft gekregen wordt de gastvrijheid meer inclusief. Uitnodigingen zullen 

niet alleen aangeboden worden aan hen die zich identificeren met de individuele kerk. Er 

zullen ook doelbewust initiatieven ontstaan om dingen samen te doen met andere kerken, 

waardoor de individuen van de deelnemende kerken gevormd worden in het doorgedreven 

leren omgaan met verschil.199 In principe geldt als uitgangspunt voor de gastvrijheid die FE 

hanteren: We hebben als kerk een duidelijke christelijke identiteit en iedereen die zich op een 

bepaalde manier identificeert met wat de contextuele kerk doet en denkt is welkom om mee te 

denken en mee te doen. Het is voldoende wanneer je denkt: ‘Ik zou hier graag naar toe gaan’, 

omdat dat al een stuk identificatie weergeeft met de aanpak en focus van de kerk.200  

Luke Bretheron stelt dat gastvrijheid meer is dan een private ‘act’, zoals het 

verwelkomen van een vreemdeling in je huis. Het is volgens hem een politieke act, een 

dispositie van het hart die invloed heeft op het publieke leven. Wanneer deze kerken staan 

voor een vorm van genereuze gastvrijheid, eerst in een bepaalde context en dan door het 

openen van de ene context op de andere, wordt er een wereld getoond die bezorgd is om 

culturele diversiteit in het multiculturele rijk Gods.201  

 

2.5 Hoe het mixed-economy-model te verstaan? 

 

2.5.1 Inleiding 

 

De term mixed-economy church komt van de voormalige aartsbisschop van Canterbury Rowan 

Williams. Hij gebruikte de term om kerkvormen aan te duiden die naast en complementair de 

bestaande kerken vorm zouden krijgen, dit in een onderlinge relatie en vanuit wederzijds 

respect.202 Nieuwe contextuele kerken verbreden de idee van wat het betekent kerk te zijn.203 

De mixed-economy church gaat over dezelfde kerk, dezelfde broek, maar met verschillende zakken 

erin. Moynagh spreekt van vijf theologische argumenten die nodig zijn om eenheid en 

diversiteit te denken binnen een mixed-economy church.204  
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1. Een trinitair perspectief 

2. Een scheppingsperspectief 

3. Een nieuwtestamentisch perspectief 

4. Een sacramenteel perspectief 

5. Een profetisch perspectief 

2.5.2 Een trinitair perspectief 

 

Een trinitair perspectief ondersteunt de idee van een eenheid in verscheidenheid. De tres 

personae zijn niet zomaar gelijk aan elkaar, ze blijven te onderscheiden zonder dat ze scheidbaar 

zijn. De verschillen die er zijn tussen de tres personae zijn geen kwalitatieve, maar relationele 

verschillen. Iemand kan enkel verschillen, door met iemand anders in relatie te gaan staan – zo 

heeft bijvoorbeeld de Zoon een zoon-tot-de-vader-relatie en de Vader een vader-tot-de-zoon-

relatie. Communio bedreigt de andersheid niet, maar genereert het. Het gaat om een gerelateerd 

zijn en geconstitueerd worden door de ander en niet om het geabsorbeerd worden door de 

ander. Een mixed-economy church zal verschil erkennen als behorend tot haar wezen.205  

2.5.3 Een scheppingsperspectief 

 

Wanneer Genesis – God schiep niet zomaar één soort mens – naast de Galatenbrief wordt 

gelegd – er is geen Jood noch Griek, geen slaaf noch vrije, geen man noch vrouw … – wordt 

ook duidelijk wat ‘eenheid in diversiteit’ betekent vanuit de scheppingsgedachte. Wat het 

betekent om als unieke individuen allen één te zijn in Christus. In Christus kunnen en mogen 

alle verschillen er zijn en worden ze samengehouden. Auteurs als Leslie Francis en Philip 

Richter pleiten dan ook voor een multiplexe kerk, waar de verschillen zich ook mogen vertalen 

in church-switching (in plaats van aanleiding te moeten zijn tot church-leaving).206 Voorstanders van 

nieuwe contextuele kerken menen dat ‘geslotenheid’ een grotere bedreiging is voor een 

denominatie dan een openheid die diversiteit toelaat.207  

 

2.5.4 Een Nieuwtestamentisch perspectief 

 

Loveday Alexander beschrijft een nieuwtestamentisch perspectief voor een mixed-economy 

church. Volgens haar vertolkt het evangelie van Lucas een kerkvisie die alle spanningen binnen 

het FE-verhaal benoemt: spanningen tussen het centrum en de marge, tussen charisma’s en 

voorschriften, tussen liquid church en solid church. Volgens haar gaat het er nooit om, om aan één 

van de kanten van zo een spanningsveld te gaan staan, maar wel om ze op een bepaalde 

manier te laten samengaan.208 Het is zoals het verhaal van Petrus die naar Cornelius gaat en 

ontdekt waar God aanwezig is bij mensen in de marge. Op dezelfde manier verhaalt Alexander 

over de relatie tussen FE en de traditionele structuren, waarbij de traditionele structuren de 
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waarde ontdekken van het luisteren naar wat God mogelijk maakt op de ‘gewone’ plaatsen van 

de samenleving.209  

De stichting van de kerk van Antiochië kan gezien worden als een klassieke vorm van een fresh 

expression, waarbij Barnabas gezonden wordt naar de nieuwe contextuele kerk. Barnabas helpt 

de gemeenschap vormen, maar bewaart de band  met de moederkerk. Het proces van 

uitzwerven en teruggaan naar Jeruzalem werd herhaald totdat Antiochië klaar was om zijn 

eigen missionarissen uit te zenden, en daarnaast bleef de band met de moederkerk (en met 

Paulus en Barnabas) overeind. Het gaat hier over een historisch model van de mixed-economy 

church, waarbij de nieuwe contextuele kerk de vrijheid kreeg om haar eigen weg te gaan in het 

geheel dat de kerk is, en op haar beurt zelf missionair zal worden.210  

 

2.5.5 Een sacramenteel perspectief 

 

Sacramenten zoals het doopsel en de communie zijn gelovige handelingen die de idee van een 

‘eenheid in diversiteit’ versymboliseren. De kerkvaders spraken al bijvoorbeeld over het ene 

brood dat uit vele soorten granen is samengesteld. De communie is een verzoeningssacrament 

dat mensen zowel wil samen brengen als dat het daar net een getuige van wil zijn. Het 

representeert hoe unieke en van elkaar verschillende individuen toch een eenheid kunnen 

vormen in het Lichaam van Christus. Hoe groter het verschil rond de tafel van de Heer, hoe 

luider klinkt het geluid van de eenheid. In die zin is de ‘eenheid in diversiteits-gedachte’, zoals 

gevierd in het doopsel en de Heilige Communie, een teken aan de wereld dat beide niet 

paradoxaal tegenover elkaar hoeven te staan, maar zich wel spanningsvol tot elkaar kunnen 

verhouden. De kerk wordt meer katholiek door meer verschil in zich op te nemen, het werkt 

als twee communicerende vaten.211 

 

2.5.6 Een profetisch perspectief 

 

In dit vierde perspectief wil Moynagh benadrukken dat conflicten in de kerk een noodzakelijk 

goed zijn en geen noodzakelijk kwaad. Met Healy benadrukt hij dat het profetisch kerk-zijn 

ook automatisch de mogelijkheid van onenigheden inhoudt. Profetisch kerk-zijn verstaat hij 

ook als het verwelkomen van nieuwe vormen binnen de ene kerk. Hij roept op om 

constructief met conflicten om te gaan en meent dat de kerk niet conflictloos kan bestaan, 

simpelweg omdat niemand op de stoel van God zit. Beter is het volgens Healy om midden in 

het ‘theodramaverhaal’ te gaan staan – vanuit eigenlijk een niet anders kunnen, ons eigen 

kijken is altijd provisoir – en te geloven in een never-ending kerkexperiment, een theo-locus, dat via 

de handen en de voeten van mensen en gelovigen vorm kan krijgen, en dit in elke era of 

tijdspanne opnieuw. 212  

Mensen experimenteren bijgevolg, en daar moet ook ruimte voor zijn binnen de kerk. 

Wanneer het verschil mag binnenkomen in de kerk, wanneer het nieuwe een plaats kan 

krijgen, moet er steeds onderscheiden worden en soms gebeurt dat goed en soms niet. Maar 

                                                      
209 Ibid., p. 143. 
210 M. MOYNAGH & P. HARROLD, Church for Every Context, p. 438-439. 
211 Ibid., p. 439-440. 
212 N. HEALY & M. NICHOLAS, Church, World and the Christian Life. Practical-Prophetic Ecclesiology, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2000, p. 70-75. 
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het belangrijkste is dat het kan en mag gebeuren, waardoor de kerk en de traditie levend en 

vitaal blijft. De gebrokenheid van de kerk is een te aanvaarden grondaanname van kerk-zijn, 

die echter de creativiteit en vitaliteit niet in de weg hoeft te staan.213  

2.6  Bevrijdingstheologische FE  in Bradford 

2.6.1 Inleiding 

 

FE zijn vaak geïnteresseerd in lokale contexten en pioniers willen mensen ontmoeten ‘waar ze 

zich reeds bevinden’, zoals in cafés, sportclubs, ouderverenigingen etc. De Anglicaanse 

priester Chris Howson is vooral met FE bezig die sterk in touch zijn met de bredere 

economische, politieke en culturele contexten van de tijd, met FE die zich met andere 

woorden bevrijdingstheologisch profileren. Howson werd in 2005 benoemd tot City Centre 

Mission Priest. De bisschop van Bradford gaf hem de toestemming om ‘dingen uit te proberen 

en fouten te maken’. Zijn hoofdtaak bestond erin een aantal fresh expressions of church op te 

zetten die een verlangen naar sociale veranderingen belichaamden. Hij ging op zoek naar 

partners die zijn visie op missie, vieren en actie deelden, zodat het denkwerk kon beginnen. Ze 

wilden FE opbouwen, gestoeld op de principes van de bevrijdingstheologie en daarmee 

aantonen dat een kerk niet enkel over sociale problemen en onrechtvaardigheid kan spreken, 

maar ook effectief de handen uit de mouwen kan steken. Ze willen het gezicht tonen van een 

kerk die zich niet bezighoudt met status, hiërarchie, regeltjes en uiterlijk vertoon.214 

2.6.2 Het verhaal van Bradford 

 

Bradford is een multiculturele stad van om en bij de 300.000 inwoners in het Engelse 

graafschap West Yorkshire. De laatste decennia heeft de stad heel wat sociale en economische 

tegenslagen gekend, maar ze heeft ook hard gewerkt om die te overwinnen. Het is een stad die 

een zekere veerkracht kent en na elke tegenslag weer poogt hernieuwd recht te staan. Bradford 

blijft niet stil staan, wil steeds vooruit, houdt van innovatie, strijdt voor gerechtigheid en 

gelijke rechten voor de multiculturele en voor een groot stuk gemigreerde bevolking.215 De FE 

in Bradford draaien om inspiratie, intuïtie en bevrijdingstheologische profetische/symbolische 

acties die in zo een stad van tel zijn. De aanwezige FE, SoulSpace216 en JustChurch217, kennen de 

geschiedenis en evolutie van de stad zeer goed en spelen er concreet op in. Daarnaast houden 

ze in hun methodologie ook rekening met de opgang van een ervaringseconomie, waarbij 

mensen de zaken sneller gaan beoordelen op hun authenticiteit dan op wat ze proclameren: 

‘Doen ze wat ze zeggen?’, ‘Heeft het zin wat ze doen?’.218  

De twee FE vragen dan ook een actieve betrokkenheid van hun leden. Volgens Howson 

verlangen jonge mensen een verhaal-rijk leven en biedt Bradford hen dat ook: diegenen die 

betrokken raken in evenementen en episodes van deze FE krijgen er een narrative of commitment 

                                                      
213 Ibid., p. 440-441. 
214 C. HOWSON, A Just Church. 21st Century Liberation Theology in Action, Londen/New York, Continuum 

International Publishing Group, 2011, p.14-15. 
215 Ibid., p. 6-10. 
216 Website fresh expression Soulspace in Bradford, http://bradfordsoulspace.org/ (toegang 16.05.2013). 
217 Verhaal van JustChurch op de website van fresh expressions UK: 

http://www.freshexpressions.org.uk/stories/justchurch 
218 C. HOWSON, A Just Church, p. ix en x. 

http://bradfordsoulspace.org/
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and passion voor in de plaats, eentje met een blijvende invloed op hun leven, denken, 

prioriteiten en het nemen van (ethische) beslissingen. Betrokkenheid in de ‘strijd’ vanuit een 

christelijke inspiratie is de focus voor het broederlijk en zusterlijk samenzijn, van de reflectie 

en het gebed.219  

‘Er zijn veel situaties die je als priester meemaakt, waarbij je je slecht voorbereid voelt 

ten opzichte van de uitdagingen die de 21 eeuw op je laten afkomen’, stelt Howson. Niets 

tijdens zijn theologische opleiding had hem voorbereid op een ‘kussengevechtactie’ aan een 

nucleaire basis. De kussens die ze gebruikten droegen opdrukken als: ‘Kussengevechten zijn 

de enige legitieme vorm van conflictbestrijding’. Ze wilden strijden tegen de stupiditeit van 

oorlogsvoering. Aan een van de ingangen van de basis hadden leden van de FE SoulSpace hun 

handen samengebonden om zo een lange ketting te vormen zodat de arbeiders niet door 

konden met hun wagens. Aan een andere ingang waren bisschoppen, Quakers en andere 

religieuze groeperingen te vinden, samengekomen om te zingen en te bidden, en op andere 

plaatsen vonden CND220-leden inventieve manieren om toegangen te blokkeren.221  

Het ging vooral om een actie tegen SERCO, een bedrijf dat de nucleaire wapenindustrie 

van Groot-Brittannië runt. Op de demonstratie werd niet alleen gevraagd om te stoppen met 

het fabriceren van nucleaire wapens, maar ook om te stoppen met het inzetten van 

onschuldige kinderen. Zulke situaties vormen een case van wat praktisch-theologisch kerk-zijn 

inhoudt en exploreren hoe de kerk kan staan naast vredezoekers, mensenrechtenactivisten, 

vluchtelingen en al zij die gerechtigheid zoeken in de wereld. Zo wordt de kerk opgeroepen 

om meer actief en levendig te worden en meer aansluiting te vinden met verbeeldingrijke 

bewegingen (zoals SoulSpace en JustChruch) die ijveren voor meer gerechtigheid in de 

samenleving.222 

Bradford-stad heeft sinds 2005 geprobeerd om op een contextuele manier te 

antwoorden op issues als oorlog en vrede, milieucrises, het arriveren van asielzoekers en de 

vele andere knelpunten van onze tijd. Ze proberen een ‘just church’ op te bouwen, een plaats die 

wereldburgerschap en actief leerlingschap aanmoedigt. Howson toont aan dat een profetische 

missie, gebaseerd op de principes van de bevrijdingstheologie, een geloofsgemeenschap kan 

vormen die hoop biedt aan mensen binnen en buiten de kerk. Op die manier kan de FE-

beweging ook een krachtige tool zijn voor een kerk die zich inzet voor gelijkwaardigheid en 

gerechtigheid.223 

2.6.3 Collusie tussen FE en bevrijdingstheologie 

 

Het Desmond Tutu House224, waar een van de FE in Bradford gevestigd is, is een plaats waar een 

radicale collusie plaatsvindt tussen de FE-beweging en de bevrijdingstheologie: er wordt 

                                                      
219 Ibid., p. xi en xii. 
220 CND = Campaign for Nuclear Disarmament  
221 Ibid., p. xiii. 
222 Ibid., p. xiv. 
223 Ibid., p. xiv. 
224 Er werd gekozen om het fresh expressions-huis te noemen naar Desmond Tutu, omwille van de 
bevrijdingstheologische connotaties die aan deze man verbonden zijn. Hij is geen ‘veilige heilige’, maar een man 
die de controverse niet schuwt vanuit zijn eigen authentiek christelijk zijn.  Hij staat bekend voor het inrichten 
van de verzoeningscommissie na de val van het apartheidsregime in Zuid-Afrika en voor zijn internationale stem 
tegen homofobie in de kerk en zijn daarmee gepaard gaand inclusief Godsbeeld. In die zin vormt hij een 
uitdagende stem in de brede kerkgemeenschap. [Ibid., p. 11-12]. 
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geëxperimenteerd om te kijken of de kerk nog altijd relevant en profetisch kan zijn. Volgens 

Howson vindt de FE-beweging de kerk opnieuw uit in dit millennium en heeft ze daarin veel 

te leren van de bevrijdingstheologie.  

De bevrijdingstheologie biedt een template voor nieuwe contextuele kerken, om zich te 

engageren in armoedemateries, conflictmateries en situaties die om empowerment vragen. Een 

kader dat een serieus committment aanmoedigt ten opzichte van de gemarginaliseerden en 

diegenen die niet bevoordeeld zijn. De bevrijdingstheologie hamert erop dat God zich begeeft 

aan de kant van de armen en onderdrukten en daarmee de kerk aanmoedigt om mee te 

bouwen aan een rijk Gods waar er vrede en gerechtigheid heerst.225 Bevrijdend pastor-zijn 

draait er niet om, om mensen tot bij de kerk te brengen, maar gaat erom Jezus te volgen in de 

manier waarop Hij met liefde de gemeenschap rond hem bejegende, vooral de 

minderbedeelden en achtergestelden.226   

Wat bijzonder is aan SoulSpace en JustChurch is dat ze niet passen in het evidente plaatje 

van FE. Ze bezitten een duidelijke bevrijdingstheologische onderbouw voor hun acties en hun 

bidden. Ze vertrekken vanuit een Jezus die kwam om te bevrijden en ons met die permanente 

taak heeft ‘opgezadeld’. Het gaat erom om stem te geven aan hen die geen stem hebben en om 

het realiseren van het rijk Gods op aarde – een kost die niet in financiële termen uit te drukken 

is.227 De ‘theologie van hoop’ van Bradford vat zich mooi samen in de volgende zinnen: 

 
God is in the most difficult of places, and our mission is to be in the midst of them also, 
witnessing to a God of peace who demonstrates real hope for humanity and creation. (…) 
Liberation theology offers an important tool for dealing with the new challenges of the twenty-first 
century.228 

 

Volgens Chris  Howson kunnen FE sneller reageren op acties die vanuit de context nodig zijn 

dan gevestigde kerken en hebben ze daar een duidelijke geïncarneerde rol in te spelen binnen 

de bredere kerk.229 Kerken moeten als uitgangspunt hebben om plaatsen van hoop te zijn in de 

wereld en volgens Howson moet de FE-beweging zich dan ook vragen stellen als: ‘Wat 

hebben wij te zeggen over het milieu?, ‘Wat hebben wij te zeggen over wapenhandel?’, ‘Wat 

denken wij over genocides in bepaalde landen?’.230  

 

2.6.4 Maakt de spirituele component in een engagement een verschil uit? 

 

Kerken hebben het soms moeilijk om op zulke issues antwoorden te vinden, maar de FE-

beweging heeft het potentieel om binnen de kerk het activisme van protestgroepen te matchen 

met de sociale visie van het evangelie.231 Het is op zich duidelijk wat kerken kunnen leren van 

brede sociale en succesvolle bewegingen die mensen aantrekken die vechten voor een meer 

rechtvaardige samenleving, maar wat hebben die bewegingen te winnen van een engagement 

door christelijk geïnspireerde kerken?  

                                                      
225 Ibid., p. 2. 
226 Ibid., p. 15. 
227 Ibid., p. 143. 
228 Ibid., p. 141. 
229 Ibid., p. 132-134. 
230 Ibid., p. 34 en p. 5. 
231 Ibid., p. 5. 
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Volgens Howson kunnen kerken ervoor zorgen dat activisten niet in een soort 

rollercoaster van ups en downs terechtkomen met betrekking tot hun activistisch gedrag, maar 

een meer stabiele veerkracht behouden door aan spirituele (zelf)reflectie te doen over wat hen 

bezighoudt. Heel wat activisten hebben bijvoorbeeld al veel innerlijke kracht gevonden 

doorheen de stilte of het symbolisch vieren in gemeenschappen als Taizé en de Quakers. Tijd 

om stil te zijn en te reflecteren is niet altijd frequent aanwezig in de ‘gewone’ kerken die op 

zondag vieren, maar FE hebben wel meer de vrijheid en de structuur om van dergelijke 

technieken gebruik te maken.232  

In SoulSpace nemen ze bijvoorbeeld heel de maand augustus ook een sabbat om te 

herbronnen, opnieuw een balans te vinden in het eigen leven en rust te nemen. In de 

gemeenschap van Howson maken ze ook gebruik van bijvoorbeeld inzichten van het 

enneagram, van oude Soefi-technieken en andere spirituele methoden, om mee te helpen 

verstaan wat de (verborgen) motieven zijn achter het eigen activistisch gedrag en daarover te 

reflecteren.233  

2.6.5 Belang van dialoog en inclusiviteit 

 

Twee belangrijke concepten van SoulSpace en JustChurch zijn dialoog en (radicale) inclusiviteit. 

De inclusive church movement moedigt respect en liefde voor allen aan, ongeacht klasse, geslacht, 

handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of etniciteit. Kerken die behoren tot het Inclusive Church 

Network234 zoeken een plaats te zijn waar verschillen welkom zijn. Volgens Howson is er in de 

kerk vandaag vooral nog veel werk op het vlak van de discriminatie van LGBT (Lesbian, Gay, 

Bisexual, Transgender) etc. Het Inclusive Church Network zorgt voor kerken waar zulke mensen 

zich thuis kunnen voelen en niet gediscrimineerd worden.235  

2.6.6 Hoe vieren ze in SoulSpace en JustChurch? 

 

Wat het vieren betreft, proberen ze in SoulSpace en JustChurch op zoek te gaan naar 

progressieve vormen die passen binnen een bevrijdende en participatieve praxis. Het gaat dan 

over dialogale vormen van worship:  

 

We seek a conversational Church in which those who attend are listened to and learn alongside 
each other. It is only from this conversation, this dialogue, that people of faith can move forward 
in their spirituality and become agents of God’s change within the world.236 
 

Een priester als Chris Howson probeert in Bradford zijn spiritueel engagement te linken met 

een politiek engagement. Hij zal nooit de woorden van de zwarte theoloog uit Birmingham 

vergeten: “If you are not in trouble with the law, you are probably not doing theology!”, zei Robert 

Beckford tijdens een lezing en inspireerde hiermee Howson om zich verder te verdiepen in de 

relatie tussen geloof en niet-gewelddadige weerstand.237  

                                                      
232 Ibidem. 
233 Ibid., p. 5-6. 
234 Website over inclusive church, http://inclusive-church.org.uk/  (toegang 16.05.2013). 
235 C. HOWSON, A just Church, p. 28-29. 
236 Ibid., p. 14. 
237 Ibid., p. 18. 

http://inclusive-church.org.uk/
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Hij las ook het werk van Gustavo Gutiérrez (A Theology of Liberation), Paulo Freire 

(Pedagogy of the Oppressed) en Ernesto Cardenal (Gospel in Solentiname). Dit laatste werk stond 

model voor een dialoogbeweging in de Latijns-Amerika liturgische activiteiten. Zo kreeg de 

ervaring van de mensen een belangrijke plaats bij het interpreteren van Bijbelverhalen en 

bestond de rol van de priester erin om de conversaties en discussies rond de verhalen te 

modereren en te vergemakkelijken.238  

Het veranderen van de stijl van de ceremonies was alvast een element dat Howson 

meenam naar zijn FE. Participerende vormen van worship vormden echter maar een deel van 

de oplossing in het SoulSpace- en JustChurch-verhaal. Ze ervoeren ook problemen met het 

vinden van gepaste muziek voor hun vieringen. Zowel traditionele als moderne liederen 

gebruiken volgens Howson vaak een taal die oncomfortabel aanvoelt. Vele hymnes en 

moderne liederen waren ook simpelweg te lang om nog aangenaam te zijn voor mensen die 

niet vertrouwd zijn met een kerksetting, schrijft Howson. In SoulSpace werkte de muziekstijl 

van Taizé en Iona239 goed en de Schotse theologen en liturgisten Kathy Galloway en John Bell 

hebben hen geholpen om worship-muziek te ontdekken die intelligent, aangenaam en 

doordrongen is van sociale gerechtigheid.240  

Bij het verder zoeken naar een goede stijl van vieren die tegelijk mystiek en menselijk 

moest zijn, werden ze ook beïnvloed door de Amerikaanse schrijver en komiek Garrison 

Keillor en door Gordon Dey. Dey is een reeds lang dienende vicaris in Bradford die de kunst 

verstaat om met veel humor en rijkelijk puttend uit het leven van de gewone mens vieringen te 

houden. Tot slot proberen ze ook steeds inspiratie te halen bij een muziekfestival in 

Cheltanham: ‘Christian Arts & Music Festival’. Zo heeft de muziek van John O’Donohue hen 

bijvoorbeeld enorm geïnspireerd met zijn Theology of beauty and dialogue.  Op die manier zoeken 

ze steeds opnieuw naar inspiratievolle stemmen om de eigen vieringen kleur en vorm te geven, 

zodat ze daarin kunnen blijven groeien. Howson vindt dat kerken ook steeds op zoek moeten 

gaan naar ‘wilde’ stemmen: poëten, activisten en anarchisten die een uitdaging betekenen voor 

de kerk.241  

 

2.7 FE in de praktijk 

 

Fresh expressions zijn kerken die binnen een brede variëteit van contexten te vinden zijn. Het is 

volgens George Lings zeker niet waar dat het om een middenklasse fenomeen zou gaan in 

Engeland.242 Dat het wel om een diverse beweging gaat, geeft het volgende citaat weer: 

 

Those leading fresh expressions range theologically from the conservative to the radical. There are 
catholic, charismatic, monastic and evangelical fresh expressions and those that would not wear 
any of these labels. (…) To date there has been no significant Roman Catholic or Orthodox 
Church involvement.243  

                                                      
238 Ibid., p. 17-19. 
239 Website Iona-muziek, http://www.iona.uk.com/ (toegang 16.05.2013). 
240 C. HOWSON, A just Church, p. 19-20. 
241 C. HOWSON, A just Church, p. 20-21. 
242 G. LINGS, A Golden Opportunity: Revisiting the Story So Far, in Encounters on the Edge 50, 2011, p. 12. 
243 D. GOODHEW  et al., Fresh!, p. 73. 

http://www.iona.uk.com/
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Een bijzonder populaire vorm van FE is Messy Church, geïnspireerd door Lucy Moore. Het is 

een beweging die zich door haar succes heeft losgerukt van de FE-beweging en op eigen benen 

is gaan staan, met het behoudt van crossverbindingen met de FE-beweging en de bredere kerk. 

In 2010 telde Messy Church al meer dan 100.000 leden in Engeland alleen.244 

Voor vele mensen die zichzelf niet tot een christelijke gemeenschap rekenen is nadenken over 

kerk-zijn totaal niet aan de orde. Net daarom verdedigt de FE-beweging de to go-aanpak en het 

creëren van contextueel toegankelijke kerken.245 In het centrum van Cambridge wordt de 

eucharistie gevierd binnen een Gothic-cultuur (een nogal donkere muziekstijl). Graham Cray 

legt het denken hierachter uit, wat er in de grond op neerkomt dat het evangelie of het goede 

nieuws voor iedereen bedoeld is, maar dat iedereen pas kan bereikt worden, wanneer daar ook 

effectief moeite voor wordt gedaan. Daarom moet de kerk volgens hem ook aanwezig zijn in 

vele culturen en een grote variëteit aan ‘talen’ proberen te spreken.246 We citeren Cray: 

 
There is no intention to divide people up. The Goth service does not have black-clad security guards to ban 
non-Goths at the door. The aim is to plant church into the communities to which people actually belong. 
Then those churches can reach out to people who are different as well. (…) The second principle is that, 
just as God’s Son entered our world to win us, so Christian missionaries need to enter the cultures they 
are trying to reach, so that new believers only have to face the stumbling block of the cross and not the 
stumbling block of church culture as well! They can then become agents for change within their culture 
rather than be drawn out of it into a church culture, which may be alien to them.247 
 

De FE-beweging vindt het dan ook opportuun om een bescheiden visie te ontwikkelen over 

de lokale kerk, maar tegelijk a high view of catholicity te bewaren: geen enkele kerk representeert 

het Lichaam van Christus ten volle, maar iedere (vorm) van kerk kan er wel toe bijdragen om 

het geheel glans te geven. Alle kerken zijn een expressie van – Platoons-gewijs – dé kerk, 

waarnaar alle kerken onderweg zijn.248  

De beweging waarschuwt ook wel voor een aantal risico’s: (1) bepaalde vernieuwingen 

binnen bestaande kerken zomaar een fresh expression noemen. Of (2) gaan voor een ‘light’-versie 

van kerk-zijn: het is niet omdat café-church ‘cool’ klinkt vandaag de dag, dat de invulling ervan 

leeg moet zijn, luidt het. (3) FE beschouwen als een opstap om de gevestigde parochies weer 

meer gevuld te krijgen is ook niet het opzet: “One of the most painful things for those developing fresh 

expressions to hear is people saying: ‘What you are doing is wonderful, but when are we going to see these people 

in church?”’249 (4) Een vierde risico is dat FE maar worden gezien als iets voorlopigs, een 

project, een experiment … allemaal dingen die van nature uit vaak maar een kort leven 

beschoren zijn. Vandaar het belang om FE werkelijk als ‘kerken’ te beschouwen, te erkennen 

en waarderen. (5) Een vijfde valkuil is het voor ogen blijven houden dat een Mission-Shaped 

Church geen church-shaped mission wordt.250 

 Heel wat FE, vooral Messy Churches en café churches, worden gevormd in de rand van 

parochies (maar er niet in). Bij gevolg zijn ook vele ‘geroepenen’, die de opleiding Mission-

                                                      
244 Ibid., p. 83. 
245 Ibid., p. 87. 
246 Ibid., p. 89-90. 
247 Ibid., p. 87-88. 
248 Ibid., p. 91. 
249 Ibid., p. 103-104. 
250 Ibid., p. 104. 
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Shaped Ministry volgen, mensen uit de bestaande kerken die zich meer willen focussen op de 

missietaak van de kerk voor hen die nog niet tot een kerk behoren.251 

 Heel wat FE ontstaan ook in nieuwe woonwijken. Het opstarten van een FE daar houdt 

vaak een enorme voorbereidingsfase in: pioniers die vaak gedurende meer dan een jaar 

proberen hoogte (en diepte) te krijgen van de buurt, de problemen, de gebouwen, de mensen, 

de geschiedenis van de plaats, de sfeer, de aanwezige bedrijven en businesses …wat ze een 

mission audit noemen (observeren en communiceren). Al de kwalitatieve en kwantitatieve data 

wordt dan verwerkt tot er een soort ‘beeld’ opduikt van de buurt en ze proberen uit te vissen 

wat hun komst aan meerwaarde kan bieden voor de toekomst van de mensen daar: zowel 

concreet als spiritueel-christelijk.252 

Niets menselijks is de FE-pioniers vreemd en soms gebeurt het dan ook dat er FE 

opduiken die zich vijandig opstellen tegenover andere kerken en het door Rowan Williams 

mixed-economy-principe schade berokkenen. Ook bisschop Graham Cray, verantwoordelijk voor 

de FE-beweging zet af en toe de puntjes op de ‘i’: 

 

And I believe our context requires far more than fresh expressions of church. It requires firstly that 
weekly partnership, which Archbishop Rowan has called 'a mixed economy church'. In a mixed-economy 
church, every parish church and chapel, every deanery, circuit, synod and presbytery knows that it is called 
to mission through word and deed – mission is the calling of both dimensions, of the mixed-economy; 
finding ways to give local expression to the various dimensions of mission. Existing churches extend their 
reach beyond their current attendance, and fresh expressions of church are planted to reach those who still 
remain untouched by existing churches. As I said this morning, the mixed-economy is not intended to be a 
device to allow two separate things to happen at the same time. It requires a partnership where traditional 
churches and fresh expressions of church pray for one another, support one another, and learn from one 
another.253 

FE-leiders of teamleden zijn er op uit om een sacramentele omgeving te creëren, om 

gemeenschappen van Gods genade te zijn. In een omgeving van gastvrijheid en 

tafelgenootschap wordt het christelijk leerlingschap vooraan op de agenda geplaatst en tracht 

men kerken te vormen.254 Het Methodist-rapport Share this Feast benadrukt het belang van de 

Heilige Communie binnen de FE: “As new Mission-Shaped Churches form, the sacrament of Holy 

Communion is itself shaping new disciples and fresh missional activity. The Lord’s Supper is being celebrated 

carefully, creatively and contextually in many newly forming churches.255  

Steeds meer literatuur en ook steeds meer verhalen online 

(http://www.freshexpressions.org.uk/stories256) vertellen de verhalen van FE die diep 

sacramenteel gedreven zijn. Het gaat vanzelfsprekend nog om een erg jonge beweging waarbij 

enkel de toekomst meer klaarheid zal brengen over de omvang die de FE zullen aannemen, 

hun verscheidenheid en hun manier van sacramenteel kerk-zijn binnen het ene Lichaam van 

Christus.  

                                                      
251 Ibid.,  p. 110. 
252 Ibid., p. 116-117. 
253 Website fresh expressions of church in Engeland, Changing the landscape 2011: Graham Cray’s address, 

http://www.freshexpressions.org.uk/changingthelandscape/2011/grahamcray (toegang 16.05.2013). 
254 D. GOODHEW  et al., Fresh!, p. 123. 
255 Ibid., p. 124. 
256 Zie bijlage III waar heel wat verhalen van op de website van fresh expressions UK weergegeven worden. Het 
empirisch verwerken hiervan kan plaatsvinden binnen voortgezet onderzoek binnen de leerstoel Georges 
Vangelder. De verhalen in bijlage bevatten maar een kleine selectie en geven geen totaal beeld van fresh expressions 
of church. 

http://www.freshexpressions.org.uk/stories
http://www.freshexpressions.org.uk/changingthelandscape/2011/grahamcray
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 Wat voor een profiel hebben pioniers van FE? Ze zijn er in alle leeftijden vandaag, 

vanuit verschillende etnische achtergronden, het zijn mannen en vrouwen, te vinden in de 

verschillende sociale klassen in Engeland, van hoogopgeleid tot bijgeschoold. Ze zijn te 

vinden in huiskerken, kathedralen, parochiekerken, grote kerken, retraite centra etc. Het gaat 

om baptisten, methodisten, katholieken, anglicanen, hervormden, mensen uit ‘vrije kerken’ als 

New Frontiers, Vineyard en Assemblies of God etc. Sommigen zijn gewijd en dragen de titel van 

priester, bisschop, deken of presbyter. Heel wat zijn ook niet gewijd. Wat ze gemeen hebben is 

dat ze willen ‘handelen’ vanuit het geloof that it could be otherwise en dat ze dus iets te bieden 

hebben in een bepaalde buurt of context.257  

Belangrijke of welkome eigenschappen van pioniers zijn: ze zien nieuwe toekomstige 

mogelijkheden en ze kunnen zich dat verbeelden. Ze zijn spiritueel-theologisch gevormd en 

weten wat het is om geduldig te moeten zijn. Ze zijn ertoe bereid om heel wat energie en 

bijgevolg tijd in een FE te steken. Ze kunnen goed luisteren en bijsturen en dragen hun eigen 

geloof uit in hun dagelijkse doen en laten (hun geloof in een liefdevolle God, maakt dat ze met 

deze grondeigenschap – liefde voor de context waarin ze opereren en de mensen – aan een FE 

beginnen. Velen zijn ook bereid om in de marges van de samenleving te opereren – bij armen, 

drugsverslaafden, prostituees, daklozen etc.). Ze zijn bekwaam in het aanmoedigen wat goed is 

en ook in het erkennen wat er aan goed al aanwezig is. Een pionier is ook een teamspeler die 

de gaven van anderen erkent en er iets mee doet ten voordele van de gemeenschap. Ze 

verkondigen het evangelie van een God die mens werd en ze hebben een eigen doorleefd 

gebedsleven. Ze voelen zich geroepen dit werk te doen en gaan aan de slag als creatieve 

katalysatoren. Het zijn geen eilandwerkers of -denkers en behouden of bouwen bruggen met 

gevestigde kerken of parochies.258  

Pioniers leven doorgaans in de buurt waar ze willen starten met een FE, of verhuizen 

ernaar toe: 

 

Prayerful, partnered presence in the context will (1) facilitate a more authentic grasp of the needs 
of the local community. (2) Lead to better understanding of how to respond to these needs. (3) 
Give rise to humility and love. (4) Allow the pioneers to work towards the creation of a receptive 
environment for a fresh expression. (5) Help them in the timing of launching a fresh expression. 
(6) Allow them to maintain a clear focus on the task in hand. (7) Make commitment for the 
long haul more likely.259  

  

Wil een FE een lang leven beschoren zijn – het ‘planten zelf kan jaren en zelfs decennia in 

beslag nemen260 – zal ze steeds aan zichzelf moeten blijven werken, de Geest zijn werk moeten 

laten doen en het evangelie alsmaar meer incorporeren in de eigen gemeenschap. Gerichte 

aandacht besteden aan God in gebed, de studie van de Schrift, het vieren en de sacramenten 

en het dienen in liefde mag dan ook niet ontbreken naarmate de FE zich verder ontwikkelt. 

Banden met andere kerken, met mentoren261, het aan eigen zorg doen (pastorale zorg in en 

                                                      
257 Ibid., p. 136. 
258 Ibid., p. 137-158. 
259 Ibid., p. 160. 
260 Ibid., p. 169. 
261 “Many pioneers develop a ‘council of reference’ to help with accountability on a range of issues, not least managing the balance 
between pioneering and the rest of life. A council of reference is a small group of trusted individuals – at least some of whom don’t 
have a direct stake in the fresh expression – who meet regularly to provide encouragement, wisdom, perspective and prayer support.” 
[Ibid., p. 169.] 
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buiten de eigen gemeenschappen), gastvrijheid beoefenen (inclusief zijn),  zijn ook cruciale 

elementen wil een FE levensvatbaar zijn.262  

 

2.8 Kritieken op FE en een aantal replieken  

 

2.8.1 For The Parish (Davison & Milbank) 

 

Het boek For the Parish geeft heel wat kritiek op FE, die verschillende aspecten beslaat. Zo 

beschuldigen Andrew Davison263 en Alison Milbank264 de FE-beweging van het onderschatten 

van de potentie van de traditionele Anglicaanse parochies. Ze waarschuwen ook tegen het 

zorgeloos gebruiken van het missiethema als een theologische troefkaart. ‘De CoE heeft de 

keuze om er te zijn voor het hele volk of om af te glijden naar de vorm van een sekte.’ Zo 

omschrijven de auteurs de FE die sinds 2004 actief aangemoedigd worden in Engeland als 

extra-parochiale geloofsgemeenschappen. Ze beschuldigen de FE van inadequate theologieën 

en van een te ver meegaan met de moderniteit, het secularisme en het individualisme. Ze 

beschouwen de FE als een toegeving aan de heersende marktwaarden.265 De auteurs verwijten 

de FE ‘kerk-zijn’ te presenteren als een consumentenproduct, waarbij een reeds bestaande 

‘doelgroepengemeenschap’ eerst kerk wordt genoemd en nadien kan oordelen of ze de 

kerkproducten ook echt wel lust. Volgens hen is het op en top Anglicaans om de lex orandi en 

de lex credendi samen te houden: hoe we bidden drukt de manier uit waarop we de wereld en 

God waarnemen, bevatten of omschrijven: vorm en inhoud horen ontegensprekelijk samen, 

luidt het.266 “The argument of fresh expressions would make no sense unless the ‘outward forms’ of the church 

were one thing and the inner message or essence of the Church another. (…) We can distinguish these two 

ideas, the mistake is to suppose that we can separate them. (…) Change the practices and we at least risk 

changing the meaning.”267  

De auteurs verwijzen hier naar denkwegen van Georges Lindbeck en Ludwig 

Wittgenstein die stellen dat een gemeenschap wordt opgebouwd op basis van de taal die ze 

gebruikt en op basis van de handelingen die ze stelt en de verbondenheid tussen beide.268 Ze 

concluderen dan ook dat het christelijk geloof belichaamd of gemedieerd wordt doorheen 

bepaalde kerkpraktijken. In die zin menen ze dat net ‘zij’ cultureel-contextueel denken en de 

FE cultureel-vrij proberen te denken, omdat ze het voorgaande zouden loslaten.269 “Much of 

what is at stake in fresh expressions writing involves the denial of mediation.”270 Volgens de auteurs gaan 

de FE te veel de protestantse toer op, waarbij ze menen dat een directe ontmoeting met God 

voor het rapen ligt als alle rommel ertussen wordt opgeruimd.271 

                                                      
262 Ibid., p. 193. 
263 Andrew Davison is Tutor in Doctrine at Westcott House, Cambridge. [A. DAVISON & A. MILBANK, For the 

Parish. A Critique of Fresh Expressions, Londen, SCM press, 2011.] 
264 Alison Milbank is Associate Professor of Literature and Theology at the University of Nottingham and Priest 
Vicar of Southwell Minster. [Ibidem.] 
265 A. DAVISON & A. MILBANK, For the Parish, p. vii. 
266 Ibid., p. x. en p. 1-27 en p. 64. 
267 Ibid., p. 1-2. 
268 Ibid., p. 13. 
269 Ibid., p. 14-15 en p. 23. 
270 Ibid., p. 29. 
271 Ibid., p. 39. 
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Volgens Davison en Milbank hebben FE meer affiniteit met niet-inclusieve 

‘interessegroepen’, die gedirigeerd worden door het consumentencriterium, niet openstaan 

voor iedereen en geen band opzoeken met de bestaande parochies.272   

Op theologisch vlak vinden de auteurs dat de FE compleet andere wegen inslaan op het vlak 

van missie en ecclesiologie. Hun punt is dat het parochiale systeem identiteitsmatig de 

ecclesiologie van de CoE uitmaakt en dat het evenwaardig stellen van verschillende soorten 

kerken leidt tot een zwaar gehavende en tot een minimum beperkte gemeenschappelijke 

basisidentiteit. Hierdoor krijgt de CoE volgens de auteurs te maken met een verzwakte 

ecclesiologie waarbij ‘iets’ kerk kan zijn, zonder de aloude kerkelijke karakteristieken in zich te 

dragen, wat negatieve implicaties zou hebben op het vlak van het zelfverstaan van de kerk.273 

“Fresh expressions shift the balance of what the Church of England holds to be true. They redefine what it 

means to be an Anglican.”274 

De auteurs verdedigen dan ook sterk het parochiesysteem als dé plaats voor 

toekomstige evangelisatie en missie, omdat de parochies volgens hen geen aanleiding geven tot 

segregatie en zelf een gemixte/gemengde gemeenschap (mixed-economy) voorstaan – waar 

volgens de auteurs de FE zich wel schuldig aan maken.275 Het de hand reiken aan niet-

kerkelijken behoort volgens hen tot de basistaak van de parochies en van de roeping van 

parochiepriesters.  

Volgens de auteurs negeren FE ook de idee dat de kerk deel uitmaakt van heel het 

christelijk verlossingsideaal: “Fresh expressions literature has almost no sense that the goal of salvation is 

an ecclesial one.”276 (We kunnen ons hier echter meteen afvragen waarom de FE dan zo graag 

binnen de kerk zelf blijven opereren en het woord kerk net niet laten vallen.) Davison en 

Milbank vervolgen dat zelfs de missie-idee van FE enkel een doel in zichzelf beoogt en geen 

hoger verlossingsdoel of verzoeningsdoel.277 Ze erkennen wel dat FE ook staan achter het 

universele christelijke verzoeningsideaal, maar de auteurs vinden dat de FE dat te veel op 

toekomstig vlak benadrukken, waardoor ze in het hier en nu menen gesegregeerd ‘te werk’ te 

kunnen gaan.278 

FE zijn volgens Davison en Milbank principieel niet uit den boze, maar kunnen voor 

hen maar vrucht dragen als ze verbonden zijn met een parochie en het bredere lichaam van 

Christus: “The branches have to remain part of the vine, for alone they can do nothing.”279 De auteurs 

bezingen dan ook hun lof over het parochiesysteem en de christelijke traditie en zijn vooral op 

dat vlak zwaar teleurgesteld in het MSC-rapport: “One of the saddest elements of the original Mission-

Shaped Church report was its attitude to Christian tradition and to the parish church in particular. It seemed 

that the parish was being asked to die so that new forms of ‘being church’ might live.”280  Ook al vermeldt 

het MSC-rapport op verschillende plaatsen dat er moet ‘geluisterd’ worden naar de 

hedendaagse cultuur én naar de traditie, menen ze dat dit laatste te weinig wordt uitgewerkt en 

benadrukt.281 

                                                      
272 Ibid., p. vii. 
273 Ibid., p. viii en p. 73-75. 
274 Ibid., p. 24. 
275 Ibid., p. ix. 
276 Ibid., p. 43. 
277 Ibid., p. 54-55. 
278 Ibid., p. 70-72. 
279 Ibid., p. 143. 
280 Ibid., p. 144. 
281 Ibid., p. 94. 
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De auteurs stellen ook dat de liturgische praxis voorgegeven is (given) en het centrum 

van het kerk-zijn moet uitmaken, omdat net in de liturgie, met als hoogtepunt de eucharistie, 

duidelijk wordt wat een eenheid in diversiteit rond het altaar betekent en wat het inhoudt om 

binnen het ene Lichaam van Christus met veel soorten mensen samen te leven.282 Daarnaast is 

het volgens hen net de liturgie (het samenkomen, de geloofsbelijdenis, het gloria, het lezen uit 

de Schrift, de preek, de vredeswens, de offerande, het eucharistisch gebed en de zending) die 

gelovigen ‘opvoedt’ tot ethische en deugdelijke gelovigen en zijn deze liturgische praktijken 

dan ook niet zomaar te vervangen of tot iets nieuws te kneden.283  

Tot slot menen ze dat, meer nog dan bijvoorbeeld de rooms-katholieken (die doctrine-

gedreven zijn), de liturgie de eenheidsfactor uitmaakt in de Anglicaanse kerk. Dat is wat de 

auteurs ook bedoelen wanneer ze zeggen dat de CoE een kerk is waarbij de lex orandi en de lex 

credendi samen horen: via gebedsboeken als The Book of Common Prayer behoudt de Anglicaanse 

kerk haar gedeelde identiteit.284 Het MSC-rapport vermeldt de nood aan familiegelijkenis op het 

vlak van Common Worship, maar volgens de auteurs wordt dat in de praktijk voortdurend in de 

wind geslagen en op andere plaatsen in het rapport ondermijnd: “Even the newly extended 

provision of alternative forms and texts authorised in Common Worship may not prove sufficient.”285 De 

auteurs menen dat enige voorzichtigheid met betrekking tot diversiteit in de liturgie alleen al 

aangewezen is voor mensen die verhuizen en misschien kerkverlaters worden als er geen 

enkele familiegelijkenis met hun vroegere kerk te vinden is.286 Ze beklagen zich dan ook over 

het ‘designing’ en ‘constructing’ karakter van de taal van FE wanneer het over liturgie gaat, omdat 

ze menen dat dat wat komt van de mensen zelf nooit de diepte en wijsheid kan hebben dan de 

bronnen van een eeuwenoude traditie.287 Ze beschuldigen de FE van syncretisme of een pick & 

mix-houding ten opzichte van de liturgische traditie, terwijl volgens hen de traditionele liturgie 

zeer uitgekiend en samenhangend in elkaar steekt uit elementen die niet zomaar van elkaar los 

te weken zijn, zonder betekenis en diepte te verliezen.288 

 Davison en Milbank kunnen zich vinden in de missie-idee van FE, namelijk de idee dat 

‘onze’ missie, eigenlijk Gods missie is. Ze bekritiseren echter het Mission-Shaped Church-rapport 

(MSC) omdat ze vinden dat er een te zwaar  onderscheid gemaakt wordt tussen het rijk Gods 

en de kerk. Zelf zijn ze van mening dat de kerk een goddelijke realiteit is en niet enkel een 

instituut van mensen, en in die zin ontegensprekelijk deel uitmaakt van het rijk Gods en er niet 

los of onderscheiden van te denken is.289 Ze vinden het ook bizar dat het rapport de idee van 

‘sterven om te leven’ gaat toepassen op nieuwe kerkvormen, omdat het volgens hen gaat over 

het sterven aan de zonde om te kunnen leven in Christus, en niet over het begraven van de 

traditie om vanuit de context helemaal opnieuw te beginnen op een andere manier.290  

 Volgens Davison en Milbank zijn FE een door en door postmodern middenklasse idee, 

zelfs een ‘bourgeois fenomeen’, een manier van kerk zijn voor mensen die gewoon zijn dat ze 

alles kunnen ‘kiezen’ vanuit een consumentenmentaliteit. Daar tegenover plaatsen ze het 

                                                      
282 Ibid., p. 16 en p. 209. 
283 Ibid., p. 210-224. 
284 Ibid., p. 97-98. 
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287 Ibid., p. 104-105. 
288 Ibid., p. 108-109. 
289 Ibid., p. 123-124. 
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“voorgegeven” karakter van de gevestigde kerk.291 “The traditions of the inherited church are not 

primarily our work, they come from us from beyond ourselves. This also means that they have the necessary 

‘exteriority’ to be able to judge us and to change our perspective.”292 

Het ontbreken van het woordje ‘het’ in fresh expressions of church (in plaats van fresh expressions of 

‘the’ church of het gebruik soms van het woordje faith (in plaats van ‘the’ faith) is ook een steen 

des aanstoots voor Davison en Milbank. Ze menen dat zulk taalgebruik duidt op het meegaan 

in de keuzementaliteit van vandaag, op vaagheid, op subjectiviteit (in plaats van objectiviteit), 

op een zwakke ecclesiologie, op een gebrek aan historische gevoeligheid, op een overdreven 

omarmen van de postmoderniteit, op een aansturen op fragmentatie en segregatie binnen dé 

ene Kerk of het ene Lichaam van Christus.293 

 De auteurs concluderen dat het MSC-rapport en de FE een crisis in het vertrouwen in de 

CoE reveleren. Eerst en vooral een vertrouwen in de kracht van de traditionele parochies: “The 

strength of the parish is that its possibilities are endless.”294 Davison en Milbank beklagen zich er ook 

over dat de representatie van belangrijke figuren binnen de Anglicaanse theologie en 

belangrijke hedendaagse academische theologen (waarmee ze onder meer doelen op John 

Milbank, Oliver O’ Donovan, N. T. Wright, Sarah Coakley, Graham Ward en Michael 

Northcott) in het MSC-rapport ontbreekt. Volgens hen is het een dringende noodzaak dat de 

Anglicaanse kerk haar eigen sterktes vanuit haar eigen traditie leert benadrukken en omarmen. 

Maar daarnaast staan ze open voor een integratie van Anglo-katholieke, rooms-katholieke en 

orthodoxe theologische perspectieven.295  

De auteurs moedigen in hun conclusie zelfs – enigszins onverwacht – het  mixed-economy-

model aan. Ze menen immers dat een echte samenwerking tussen FE en bestaande parochies 

wel vruchtbaar kan zijn (FE kunnen parochies op missionair vlak inspireren en parochies 

kunnen FE meer inhoudelijke knowhow aanbieden, luidt het). Vandaag echter twijfelen ze er 

enorm aan dat die samenwerking er is en menen ze dat FE veel te autonoom te werk gaan, 

volgens hen aangemoedigd door het MSC-rapport. Daarnaast menen ze ook dat een 

‘bekeerling’ niet uit de parochies mag gehouden worden, net omdat de liturgie daar volgens 

hen zo vormend is voor het gelovige subject.296  

De auteurs geven ook wel toe dat ze vanuit FE-hoek ‘gehoord’ hebben dat er na het 

MSC-rapport nog een verdere reflectie-evolutie heeft plaats gehad, waardoor de FE-beweging 

vandaag het mixed-economy-model enorm aanmoedigt, wat de auteurs warm verwelkomen. Ze 

sturen tegelijk aan op een nieuw rapport en nieuwe dialogen tussen de FE-partijen en 

belangrijke vertegenwoordigers van het parochiesysteem.297 

 

2.8.2 Enkele replieken van Cray, Mobsby, Kennedy, Williams, Jordan ea 

 

Volgens Graham Cray draait kerk-zijn er niet om om de kerk centraal te zetten en het instituut 

ten alle kosten te ‘bewaren’, maar draait het erom om een expressie te willen zijn van de missie 
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van God zelf, van de activiteit van God zelf als drie-ene God.298 Cray, Mobsby en Jordan 

menen dat Davison en Milbank zich te veel focussen op wat ze de ‘high church’ noemen. Dit 

verklaart volgens hen waarom ze met zo een grote verontwaardiging reageren op gelovigen of 

gemeenschappen die veel nadruk leggen op het sociaal werk, het bevrijdingstheologisch werk, 

het opkomen voor meer gerechtigheid in de samenleving etc. High church-aanhangers willen 

immers vooral de traditie en de gekende identiteit van de kerk bewaard zien. Wellicht zouden 

Davison en Milbank dan ook liever een andere titel gezien hebben van het MSC-rapport, 

namelijk: Church-Shaped Mission, omdat op die manier het traditionele kerk-aspect voor het 

missieaspect centraal had blijven staan.299  

Volgens de auteurs verdienen beide polen evenveel aandacht: zowel de actie als de 

contemplatie en zijn het beide manieren waarop God in dialoog wil staan met de wereld of 

gediend wordt. Voor hen draait de navolging van Christus, zowel om de wereld als om 

plaatsen om in gemeenschap te vieren: de actie heeft haar wortels nodig in het vieren en het 

vieren moet de zorgen en vreugdes van het leven in de wereld in zich dragen. In die zin 

roepen de auteurs op om een dualistisch denken te verlaten en beide elementen zo vruchtbaar 

mogelijk in spanning samen te denken en te verwezenlijken.300  

Rowan Williams geeft toe dat het één van de risico’s van FE is, dat een leven in de Geest 

wordt vereenzelvigd met een leven waarbij bepaalde spirituele noden ingevuld worden. Een 

leven in de Geest is echter een leven in gemeenschap en in solidariteit, zodanig dat een 

maximale expressie van het beeld van God wordt verwezenlijkt, stelt de voormalige 

aartsbisschop van Canterbury. Een leven in de Geest is niet enkel dat doen wat in het 

verlengde ligt van de eigen verlangens, er zit ook een stuk opgave in, gaat Williams verder. Het 

gaat ook niet om de reductie van het vieren tot entertainment of het vervangen van doctrines 

door marketingmechanismen (zoals critici soms opperen).301  

De uitdaging voor iedere gemeenschap, nieuw of gevestigd is volgens Williams om te 

streven naar meer menswording, om meer het volk van God te worden in Christus’ Geest. In 

de kern gaat het erom dat ‘de blijde boodschap’ of ‘het goede nieuws’ niet enkel  goed nieuws 

zou zijn voor een particulier individu: het evangelie heeft een universele boodschap, waarbij 

het eigen goed nieuws ook het goede nieuws van de buur of verre vriend of vreemdeling zou 

moeten zijn, oppert Williams.302 

In essentie betekent ecclesiologie volgens Williams de zoektocht om dat we zeggen over 

de kerk te gronden in dat wat we zeggen over God, de levende God van de Schrift, zo dat ons 

begrip en onze verwachtingen over het kerkleven en onze prioriteiten niet stranden tot een 

allegaartje van fantastische ideeën over een menselijk instituut en hoe het te promoten. En dit 

is voor Williams misschien de meeste substantiële en interessante uitdaging voor de FE-wereld: 

hoe kunnen we de focus behouden op Gods actie, eerder dan op onze eigen keuzes en 

voorkeuren? Op deze manier kunnen sociale omgevingen werkelijke getransformeerd en 

opnieuw verbeeld worden tot meer gelijkend op het rijk Gods of er deel van uitmakend, 

schrijft hij. Gods manier van ageren breekt altijd in in de manier waarop we de dingen van 
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nature zouden doen, in die zin mogen we Hem niet uit het oog verliezen wanneer we bezig 

zijn met christelijke gemeenschapsvorming: de radicale Andere vraagt ook om radicaliteit van 

ons, besluit hij.303 

Nationaal verantwoordelijke voor evangelisatie, Rachel Jordan, meent dat veel critici van 

FE zoals Milbank en Davison nog nooit een FE hebben bezocht. “Ik heb hier onlangs een 

groep gehad van Faith & Order om FE te onderzoeken, en sommigen onder hen waren 

extreem kritisch, maar op het einde zijn ze allemaal bij wijze van spreken bekeerd geraakt door 

wat ze gezien hadden. Een beweging die al zo een omvang heeft aangenomen kan je niet meer 

simpelweg van op afstand bekritiseren, dan moet je ze ook echt bezoeken en dan desgewenst 

evalueren. Sommige critici zeggen dat de ene kerk door de FE in kleine groepen wordt 

verdeeld, maar als we vandaag kijken naar heel veel gevestigde kerken, zijn het ook maar kleine 

groepen in een geseculariseerde samenleving.”304 We vroegen aan Jordan ook of het niet beter 

was geweest om parochies van binnenuit te vernieuwen in plaats van iets complementairs op 

te zetten erbuiten:  

Het is heel moeilijk om oude wijn in nieuwe zakken te doen. Waar het kan, graag, waar 
het niet kan, niet erg. Het kan tot enorme conflicten leiden soms, en voor ons is missie 
niet gelijk aan ons verdedigen tegen mensen die niet mee willen gaan in het verhaal. Dat is 
verspilling van kostbare energie van pioniers. Het is veel beter om met een paar mensen 
ernaast een ‘reis’ te starten en dan te zien waar die kan uitkomen.305  
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Hoofdstuk 3. Sociologische perspectieven 

3.1 Inleiding 
 

In dit derde hoofdstuk schetsen we de sociologische situatie waarbinnen de nood aan fresh 

expressions gevoeld werd in Engeland. Eerst geven we cijfers van de kerkbetrokkenheid in 

Engeland weer, die duidelijk maken welke grote groep van mensen vandaag niets met de kerk 

te maken heeft of zich ervan heeft losgerukt in het verleden – meer dan 60% van de bevolking 

in Engeland, de doelgroep waarop de fresh expressions-beweging zich vanuit missionair oogpunt 

op richt. Daarna laten we onderzoeker Michael Moynagh uitgebreid aan het woord in zijn 

analyse van de situatie. Tot slot denken we na over de banden tussen de Liquid Church-ideeën 

van de Britse theoloog Pete Ward en het fresh expressions-denken: in hoeverre is een fresh 

expressions-kerk een vloeibare kerk of een ‘kerk als water’?  

 

3.2 Cijfers van kerkbetrokkenheid in Engeland (2006) 

 

Sociologisch gezien is het interessant om te gaan kijken naar vrij recente cijfers over de 

kerkbetrokkenheid in Engeland. Cijfers van het Tearfund-agentschap geven een 

gedifferentieerde godsdienstsociologische analyse van het religieuze landschap weer, waarbij 

onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende vormen van kerkbetrokkenheid.306 

 

 
Figuur 8. Cijfers Tearfund 

 

Tearfund creëerde een segmentatiemodel om een zo goed mogelijk beeld te kunnen geven van 

de kerkgang in Engeland. Het betreft een representatief staal van de bevolking, waarbij 7.000 

mensen werden bevraagd. Ze vonden hierbij inspiratie bij Philip Richter en Leslie Francis 

                                                      
306 J. ASHWORTH & I. FARTHING, A research report from Tearfund on church attendance in the UK, 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/03_04_07_tearfundchurch.pdf, p. 13 ev. (toegang 16.05.2013). 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/03_04_07_tearfundchurch.pdf
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(1998).307 Op een Vision Day in Londen werden deze cijfers, daterend van 2006, ook 

besproken en geduid.308  

Engeland telt zo’n 50 miljoen inwoners. De gedifferentieerde cijfers qua kerkgang  moeten 

als volgt begrepen worden: 

 

 De reguliere kerkgangers maken zo een 15% uit, wat neerkomt op 7,6 miljoen mensen. 

Het gaat om mensen die minstens één keer per maand naar de kerk gaan.309 Daarbij 

komt nog dat van diegenen die regelmatig naar de kerk gaan 60% ouder is dan 60 jaar. 

En 80% van alle bevraagde jongeren zegt geen enkele band met de kerk te hebben.  

 De randkerkelijken (fringe churchgoers) maken een 3% uit van de Engelse bevolking, wat 

neerkomt op 1,6 miljoen mensen. Het gaat om mensen die minstens 6 keer per jaar 

naar de kerk gaan.  

 De occasionele kerkgangers maken een 7% uit van de Engelse bevolking, wat 

neerkomt op 3,4 miljoen mensen. Het gaat om mensen die minder dan zes keer per 

jaar naar de kerk gaan, maar minstens één keer per jaar. 

 De open kerkverlaters van de kerk (open dechurched) maken 5% uit van de Engelse 

bevolking, wat neerkomt op 2,3 miljoen mensen.  Het gaat om mensen die niet meer 

naar de kerk gaan, maar er nog voor open staan om dat eventueel in de toekomst wel 

weer te doen.  

 De gesloten losgekomenen van de kerk maken 28% uit van de Engelse bevolking, wat 

neerkomt op 13,7 miljoen mensen.  Het gaat om mensen die niet meer naar de kerk 

gaan en dat in de toekomst ook niet meer zien zitten.  

 De open niet-kerkgangers maken 1% uit van de Engelse bevolking, wat neerkomt op 

0,6 miljoen mensen. Ze hebben nooit tot de kerkgangers behoord, maar staan er wel 

voor open in de toekomst. 

 De gesloten niet-kerkgangers maken 32% uit van de Engelse bevolking, wat neerkomt 

op 15,6 miljoen mensen. Het betreft een grote groep mensen die nooit tot de 

kerkgangers behoord hebben en dat in de toekomst ook niet wensen. 

 Zes procent van de ondervraagden gaven aan dat ze tot een andere religie behoorden 

en hun geloof niet-christelijk belijden. Het gaat om 3,2 miljoen mensen in Engeland.  

 Rest: 1,2 miljoen bevraagden hadden deze vraag niet beantwoord.  

   

Deze cijfers geven de enorme uitdaging weer, waarvoor de kerk vandaag in het post-

christelijke Engeland staat. De FE bereiken vandaag grofweg een 60.000 tal mensen met  

ongeveer 2.000 FE-kerken. Op 50 miljoen inwoners is dat 0,12%. Er wordt vandaag enorm 

veel energie gestopt in de vorming en training van pioneers, in de hoop dat dit cijfer nog 

omhoog kan. Sinds de publicatie van het Mission-Shaped Church-rapport in 2004 heeft de CoE 

veel geïnvesteerd in de opleiding van leken en gewijde pioniers, met als resultaat dat er heel 

wat theologische colleges worden aangeboden over heel Engeland. Op een gelijkaardige 

                                                      
307 P. RICHTER & L. FRANCIS, Gone but not forgotten. Church Leaving and Returning,  Londen, Darton, Longman and 
Todd Publishers, 1998. 
308 Vision Day (zie bijlage II) 
309 Wanneer we spreken over ‘naar de kerk gaan’, staan deze cijfers los van vieringen die te maken hebben met 
een doopsel, een huwelijk, begrafenis, eerste communie, vormsels etc.  
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manier investeert de Methodist Church in het mogelijk maken van trainingen 

(www.venturefxpioneer.blogspot.com). Ook het CMS-centrum (Church Mission Society) biedt 

trainingen aan (www.pioneer.cms-uk.org). Nationaal is er ook nog de Mission-Shaped Ministry-

cursus (www.missionshapedministry.org) en ReSource (www.resourcemission.com).310 

 Zoals eerder vermeld ligt de focus van FE op de grote groep mensen die bestaan uit: de 

gesloten niet-kerkgangers, de open niet-kerkgangers, de gesloten losgekomenen van de kerk en 

de open kerkverlaters van de kerk. Te samen goed voor 66% van de bevolking, wat een 

gigantische missionaire locus theologicus is. 

 

 
Figuur 7. Dalende kerkgang in Engeland311 

 

Bovenstaande cijfergegevens van de sociologen Steve Bruce en Callum Brown tonen aan dat 

het globaal gezien niet goed gesteld is met de traditionele parochies in Engeland312, terwijl FE-

critici Davison en Milbank in hun boek aangeven dat het zeer goed gaat met de gezondheid 

van de parochies.313 Bovenstaande figuur geeft aan dat de kerkgang in Engeland binnen alle 

denominaties gedaald is sinds 1980. Volgens de auteurs van Fresh! onderschatten Davison en 

Milbank de kloof tussen kerk en samenleving en leggen ze een overdreven nadruk op het feit 

dat de traditionele worship in de kathedralen het zo goed doet, terwijl deze vorm van worship in 

                                                      
310 D. GOODHEW  et al., Fresh!, p. 134. 
311 Website van Britisch Religion in numbers: http://www.brin.ac.uk/news/2011/church-attendance-in-england-
1980-2005/ (toegang 16.05.2013). 
312 D. GOODHEW  et al., Fresh!, p. 46. 
313 Engeland kent wel kerkgroei in kerken van etnische minderheden, groei bij nieuwe kerken, groei in 
kathedraalkerken, groei in steden als Londen (maar niet in alle kerken daar), groei bij heel wat baptistenkerken 
(bij baptistenkerken staat het planten van kerken en missie al vooraan op de agenda sinds 1980) en groei door 
fresh expressions en andere kerkplantingen. In die zin is er een sterke connectie tussen economisch dynamisme, 
immigratie en kerk groei [Ibid., p. 54 en p. 60.] 

http://www.brin.ac.uk/news/2011/church-attendance-in-england-1980-2005/
http://www.brin.ac.uk/news/2011/church-attendance-in-england-1980-2005/
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de meeste parochies/kerken geen mensen meer aantrekt: “Some of the growht of the cathedral 

congregations could be happening at the expense of local parishes.”314 

 

3.3 Welke eigen plaats kunnen FE zich sociologisch toeëigenen? 

 

3.3.1 Betekent de secularisatiethese315 ook het einde van het christelijk verhaal? 

 

Zijn FE een teken dat er sociologisch gezien nog ruimte is om de kloof tussen kerk en 

samenleving wat meer te dichten? Sociologen als Steve Bruce en Paul Heelas stellen dat de 

kloof te diep is om nog dergelijke bruggen te slaan tussen kerk en wereld en dat de 

hedendaagse sociale veranderingen de verdere en terminale neergang van de kerk 

bewerkstelligen. Ze beamen dat er inderdaad nog veel mensen zijn die op zoek zijn naar 

spiritualiteit, maar dat die gezocht wordt buiten de kerk of het instituut kerk. Een mogelijk 

herstel van de kerk ligt niet in de lijn van de verwachtingen en observaties van deze 

sociologen.316  

De secularisatiethese argumenteert dat de vraag naar religie evenredig afneemt met de 

toename van de moderniteit. Moynagh stelt echter dat de vraag of de dalende hang naar religie 

niet het gevolg is van de tekorten van de kerk zelf qua aanbod en verstaanbaarheid met 

betrekking tot de hedendaagse mens. Het gaat hier voor Moynagh niet zozeer om tekorten in 

het christelijk verhaal zelf, maar wel om tekorten in de manier waarop de kerk het verhaal van 

Christus belichaamt en stem geeft.317  

Volgens Moynagh heeft de kerk zichzelf in de loop van de geschiedenis op drie 

manieren beperkt, waardoor er een nood is ontstaan aan nieuwe contextuele kerken. Moynagh 

bespreek achtereenvolgens de drie beperktheden van de kerk: (1) relevantie, (2) 

beschikbaarheid en (3) organisatie. Hij heeft het over de nood aan een ommezwaai op 

ecclesiaal, ethisch en op sociaal & economisch vlak.  

 

3.3.2 De kerk heeft haar mogelijkheden beperkt qua relevantie en beschikbaarheid 

 

De kerk heeft haar eigen mogelijkheden beperkt op vlak van relevantie omdat ze er volgens 

Moynagh niet in geslaagd is om in contact te staan met de dagelijkse bekommernissen en 

beslommeringen van de gewone mens.318 Ten tweede heeft de kerk tekorten op het vlak van 

het beschikbaar zijn voor de mens van vandaag. De ‘regels’ van die ‘beschikbaarheid’ werden 

vastgelegd door kerkleden zonder veel rekening te houden met mensen buiten de kerk, stelt 

hij. Zo is de zondagsviering een onmogelijkheid voor al de mensen die in het weekend moeten 

werken of voor diegenen met sport- of andere verplichtingen. Geloofsgemeenschappen 

verworden vaak ook tot ‘sociale groepen’ van mensen die bij elkaar lijken te horen of willen 

horen. Hierdoor gaan mensen buiten de kerk zich hiermee niet snel gaan identificeren, meer 

                                                      
314 Ibid., p. 46 en p. 58 
315 Zie ook: L. BOEVE, Religion after Detraditionalization: Christian Faith in a Post-Secular Europe. Irish theological 
quarterly, 70, 2005, 99-122.  
316 Zie: S. BRUCE, God is Dead, Secularization in the West, Oxford, Blackwell, 2002 & P. HEELAS, Spiritualities of Life: 
New Age Romanticism and Consumptive Capitalism, Oxford, Blackwell, 2005. 
317 M. MOYNAGH & P. HARROLD, Church for Every Context, p. 75. 
318 Ibid., p. 76. 
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dus om sociale dan om religieuze redenen – wat de kerk opnieuw in haar beschikbaarheid en 

openheid naar allen beperkt.319  

Veel geloofsgemeenschappen stralen dan ook geen echte gastvrijheid uit. Waar een 

socioloog als Roger Finke zal stellen dat een grote hoeveelheid aan keuzekerken nefast is voor 

het aantal leden, zal Grace Davie net het omgekeerde beweren: namelijk dat wanneer mensen 

kunnen kiezen uit een resem verschillende kerken of kerkvormen, zoals in Noord-Amerika, de 

kerkgang zal toenemen en opleven. Ook al bestaat hier nog maar weinig empirisch onderzoek 

over, is het volgens Moynagh plausibel om aan te nemen dat een groter keuzeaanbod, meer 

individuen uit verschillende lagen van de samenleving kan aanspreken.320 

 

3.3.3 De kerk heeft haar mogelijkheden beperkt op organisatorisch vlak 

 

Ten derde heeft de kerk zich volgens Moynagh beperkt op organisatorisch vlak. Kortom: te 

veel kerken en te grote kerken – met daardoor ook te hoge kosten. De kerk heeft naast grote 

gemeenschappen, te weinig geïnvesteerd in kleine gemeenschappen (een teveel aan 

kerkgebouwen wil daarom nog niet zeggen dat er ook voldoende mogelijkheden voor 

gemeenschapsopbouw aanwezig zijn). Het Urban Church Project (1974) argumenteerde 

bovendien dat het beperken van het aantal gemeenschappen verbonden was met een op de 

clerus gebaseerde missieaanpak. Hier doelend op het niet voldoende inzetten van leken in de 

geloofsgemeenschappen. Leken werden op deze manier niet gestimuleerd om aan missie te 

doen of om hun verantwoordelijkheid in de geloofsgemeenschap op te nemen. Moynagh stelt 

dat een kerk die er eigenlijk moet zijn voor haar ‘niet-leden’, er vooral in geïnvesteerd heeft 

om zichzelf te handhaven op een kapitalistische manier.321 Wanneer we aan bisschop Jonathan 

Clark (Southwark) vragen of de 2.000 FE vandaag hetzij door (vrijgestelde) leken of door 

clerici worden geleid, krijgen we het volgende antwoord: 

 
Er zijn veel leken betrokken bij de FE en dat moet ook zo zijn, want er zijn gewoon te 
weinig geestelijken: er gaan er vandaag meer op pensioen dan er nieuwe gewijd worden. 
Vandaag wordt grofweg genomen de helft van de FE geleid door leken en de helft door 
geestelijken. De kerk in Engeland probeert leken aan te moedigen om 
verantwoordelijkheid op te nemen in kerken, ze doen het daarin niet buitengewoon, maar 
wellicht wel meer dan vandaag in de rooms-katholieke kerk het geval is. Ook in de 
Engelse kerken moet er nog een verdere transformatie plaatsvinden waardoor het 
leiderschap in de kerk nog meer evenredig verdeeld is tussen leken en geestelijken. 

 

3.3.4 FE-beweging trekt de kaart van contextualisatie  

 

De FE-beweging meent dat de secularisatiethese de verkeerde conclusie trekt en dat de verdere 

maatschappelijke veranderingen er niet automatisch toe zullen leiden dat de kerk verder zal 

verdwijnen. FE-aanhangers beklagen zich er vooral over dat de kerk er niet in geslaagd is, door 

middel van aanpassing, te blijven aanspreken. De nieuwe contextuele kerken willen wel dat 

pad van contextualisatie en aanpassing vandaag nog kiezen en een ander aanbod aanbieden dat 

ervoor zorgt dat de neerwaartse spiraal waarin de kerk terecht is gekomen mogelijk kan 

                                                      
319 Ibid., p. 77. 
320 Ibid., p. 78. 
321 Ibid., p. 79-80. 
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omgebogen worden. Ze hopen dit wel te doen binnen een mixed-economy model waarbij 

gevestigde en nieuwe kerken kruisbestuivingen aangaan en van elkaar leren.322  

De FE-beweging laat zich in haar denken ook inspireren door Leonardo Boff die in 

1984 schreef dat de kerk in elke nieuwe context opnieuw moet uitgevonden worden.323 In het 

boek The Many Faces of Jesus Christ schetst Volker Küster contextualisering als een proces, 

waarin men het evangelie en de context zeer sterk op elkaar betrekt, maar tevens probeert 

recht te doen aan de kritische dimensie die aan teksten uit het evangelie eigen is.324 “Een 

andere reden om te pleiten voor contextualisering is dat ‘kerk’ gezien moet worden als een 

reflexieve term. Een kerk geldt niet als een statisch gegeven.”325  

De toekomst zal uitwijzen of de FE vrucht zullen dragen, stelt Moynagh.326 FE willen 

kerk als het ware opnieuw verbeelden (re-imagining church), een vernieuwde zichtbaarheid 

teweegbrengen. Als de hypothese correct is en de kerk een sterkere publieke aanwezigheid 

opeist overal waar er ‘leven’ is, dan kan de renaissance van de kerk een antwoord bieden op de 

notie van post-seculariteit. Vragen die dan steeds opnieuw moeten gesteld worden, zijn: ‘Waar 

zijn er in de specifieke context sporen te vinden van een evangelische doorwerking?, Waar laat 

de Geest haar werk zien?’, ‘Op welke manier is de nieuwe contextuele kerk relevant in haar 

communicatie?’, ‘Wie vormt de nieuwe gemeenschap?’, ‘Welke centrale vragen spelen een rol 

bij de leden van de gemeenschap?’ etc.327 

 

3.3.5 Het expressieve zelf treedt op de voorgrond 

 

Naast een ecclesiale ommezwaai meent Moynagh dat er ook een ethische ommezwaai nodig is. 

De ethische ommezwaai gaat over het feit dat een individu vandaag het eigen morele gedrag 

niet beschouwt als een afspiegeling of de vrucht van een morele leer, afkomstig van een 

instituut dat fungeert als een soort objectieve referent. Vandaag besteden mensen veel minder 

aandacht aan een goddelijke autoriteit en meer aan hun eigen subjectiviteit: de eigen noden, 

verlangens, relaties als primair referentiepunt. Vandaag hebben mensen hun eigen bronnen om 

het morele zelf te voeden en te vormen. Ieder leeft zijn eigen waarheid met als premisse (of 

morele ondergrens) dat er niemand anders door geschaad mag worden.328 Volgens Ronald 

Ingelhart haalt het ‘expressieve zelf’ het vandaag meer en meer op wat we het plichtsbewuste 

zelf uit het verleden zouden kunnen noemen, en dat ook meer en meer in de kerk zelf.329  

Een van de belangrijkste redenen van deze evolutie is het grote comfort en de grote 

zekerheden die de post-industriële samenleving met zich meebracht in het Westen: kleding, 

voeding, onderwijs, een dak boven het hoofd zijn voor de meesten zo vanzelfsprekend 

geworden dat de ontwikkeling van het eigen zelf op de voorgrond kon treden en een doel op 

zich werd. Daarnaast is het expressieve zelf een reactie tegen een overgereguleerde en 

georganiseerde samenleving.330 Heelas en Woodhead schrijven over die clash tussen het 

                                                      
322 M. MOYNAGH & P. HARROLD, Church for Every Context, p. 81. 
323 L. BOFF, Ecclesiogenesis. The Base Communities Reinvent the Church, Maryknoll, Orbis, 1986, p. 33.  
324 V. KÜSTNER, The Many Faces of Jesus Christ, New York, 1999, p. 26. 
325 G. NOORT, S. PAAS et al., Als een kerk opnieuw begint, p. 238. 
326 M. MOYNAGH & P. HARROLD, Church for Every Context, p. 81. 
327 G. NOORT, S. PAAS et al., Als een kerk opnieuw begint, p. 236. 
328 M. MOYNAGH & P. HARROLD, Church for Every Context, p. 82-83. 
329 Inglehart, 2008, p. 142 
330 M. MOYNAGH & P. HARROLD, Church for Every Context, p. 84. 
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doelgerichte leven en het subjectieve zelf. Individuen die zichzelf willen zijn, zoeken in hun 

vrije tijd de vrijheid op en hanteren daar eerder een anti-institutionele houding, ook ten 

opzichte van religie en spiritualiteit: 

 

If they engage with associational forms of the sacred, they are therefore much more likely to be 
involved with freedom-loving spiritualities of life than with role-enforcing (…) religion. Seeking to 
escape from externally imposed targets elsewhere in their lives, they will not want more of the 
same in the sphere of the sacred. 

  

Nieuwe toetreders tot een christelijke gemeenschap vinden vandaag het deel-zijn van de 

beweging belangrijker dan het lidmaatschap gekoppeld aan een instituut. Institutionalisering 

wordt vaak onnodig geacht, maar ook onwenselijk.331 “Een jarenlang lidmaatschap van een 

institutie behoort steeds meer en voor een grotere groep mensen tot het verleden. De 

zogeheten ‘zware’ sociale verbanden lijken uit de tijd te zijn, de ‘lichte’ gemeenschappen 

hebben hun intrede gedaan. Lichte gemeenschappen worden getypeerd door een dynamiek en 

flexibiliteit, door vrijwillige verbintenis met op ieder moment de mogelijkheid om de groep te 

verlaten.”332 

Gerben Heitink wil dat de gemeente (gemeenschap) van de toekomst “heel 

uiteenlopende participatiemogelijkheden” aanbiedt. Hij denkt aan een gemeente die zich in 

concentrische cirkels beweegt rondom een kern van actieve gelovigen. Binnen die cirkels 

kunnen mensen zich tijdelijk meer toewijden of juist afstand nemen, zonder het contact geheel 

te verliezen.333 “Men realiseert zich dat belonging (erbij horen) voor believing (geloven) komt en 

zodoende schept men ruimte om mensen welkom te heten in de gemeenschap, ook zonder 

dat zij christen zijn.”334 Dit gegeven wordt ook aangeduid met de term centered set- 

gemeenschappen, gebaseerd op het model van Hiebert.335  

 

De focus is niet gericht op institutionele grenzen, maar op de kern en op mensen brengen 
tot die kern. Er is op die manier ook ruimte voor verscheidenheid onder christenen, 
omdat sommigen simpelweg dichter bij de kern staan dan anderen. (…)Volgens Hiebert 
past het model van een ‘centered set’ veel beter bij de context van zending en kerkgroei. 
(…) Kerken volgens het model van een ‘centered set’ staan erg open voor nieuwe mensen 
en zien discipelschap als ‘onderweg zijn’. Ze moedigen spirituele groei, theologisch 
onderzoek en ontvankelijkheid voor nieuwe ideeën aan. Waar grenzen mensen uitsluiten, 
nodigen kernwaarden mensen juist uit om zichzelf aan of uit te sluiten.336 

                                                      
331 G. NOORT, S. PAAS et al., Als een kerk opnieuw begint, p. 243-244. 
332 G. NOORT, S. PAAS et al., Als een kerk opnieuw begint, p. 246.. 
333 G. HEITINK., Een kerk met karakter: Tijd voor heroriëntatie, Utrecht, VBK Media, 2007, p. 180-181. 
334 G. NOORT, S. PAAS et al., Als een kerk opnieuw begint, p. 249. 
335 P.G. HIEBERT, Conversion, Culture and Cognitive Categories, in Gospel in Context I (1978), 4, 24-29. “Paul G. Hiebert 
(1932-2007) was distinguished professor of mission and anthropology at Trinity Evangelical Divinity School and previously taught 
at Fuller Theological Seminary. He also served as a pastor and missionary to India. He received his PhD from the University of 
Minnesota and was the author or coauthor of numerous articles and books in the fields of anthropology and missions.” 
[http://www.fishpond.co.nz/Books/Gospel-Human-Contexts-Paul-G-Hiebert/9780801036811] Paul Hiebert 
(1933-2007) heeft heel wat geschreven over missionair zijn en kan interessant zijn om in verder onderzoek meer 
uitgebreid te bestuderen. Hij maakt bijvoorbeeld een onderscheid tussen centered set-kerken en bounded set-kerken, 
waarbij de eersten, zoals in deze masterproef vermeld, verschillende graden van lidmaatschap tolereren en de 
bounded-set kerken een meer duidelijk en vast omlijnd lidmaatschapskader hanteren waaraan iedereen moet 
voldoen. Hieberts bibliografie is hier te raadplegen: 

http://www.globalmissiology.org/images/stories/hiebert/hiebert_bibliography.pdf (toegang 27.05.2013). 

336 J. VAN DEN AKKER, Netwerkdenken in gemeenschap, p. 110. 

http://www.fishpond.co.nz/Books/Gospel-Human-Contexts-Paul-G-Hiebert/9780801036811
http://www.globalmissiology.org/images/stories/hiebert/hiebert_bibliography.pdf
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Deze gevoelens ten aanzien van instituties nemen echter niet weg dat de vraag blijft of enige 

vorm van institutionalisering niet noodzakelijk is om continuïteit van een gemeenschap 

mogelijk te maken.337 Het Anglicaanse synoderapport Mission-Shaped Church wijst in dit verband 

op de blijvende actualiteit van de aloude three-self formula van Henry Venn: nieuwe kerken 

moeten zo snel mogelijk selfsupporting, selfgoverning en selfextending worden – zichzelf kunnen 

onderhouden, besturen en uitbreiden.338  

Op de three-self formula formuleert Moynagh ook een kritiek, waarbij hij benadrukt dat dit 

geen dogma mag zijn. Hij stelt dat bijvoorbeeld jongerengemeenschappen ook altijd financieel 

en bestuurlijk afhankelijk zullen zijn van andere kerken. Kortom de Venn-formule kan niet 

zomaar toegepast worden op elke contextuele kerk en Moynagh vindt zo een dwangbuis ook 

niet nodig. Zo zijn er bijvoorbeeld ook kerken die maar tijdens één seizoen overeind willen 

blijven, omdat het om een bepaald contextueel project gaat of wanneer een kerk heel erg 

samenhangt met de persoonlijkheid van een bepaalde figuur in die kerk, kan het verdwijnen 

van die persoon ook het einde van de kerk betekenen en kan er misschien iets anders en 

nieuws ontstaan in die bepaalde context. Hij pleit er dan ook voor om niet vies te zijn van het 

woord ‘wederzijdse afhankelijkheid’ of ‘relationele afhankelijkheid’ in plaats te zweren bij 

financiële onafhankelijkheid.339 We vroegen ook aan bisschop Clark van Southwark hoe vele 

FE financieel kunnen blijven bestaan: 

 

Er bestaat hier niet zoiets als een kerkbelasting die vanuit de overheid aan de mensen 
gevraagd wordt. De kerken hebben maar geld door het geld dat de gelovige gemeenschap 
zelf geeft. Er is wel wat geld in de gevestigde kerk, maar dat geld wordt meestal gebruikt 
voor gepensioneerde geestelijken. Een van de uitdagingen van FE is dan ook het 
financiële: je reikt de hand uit aan mensen die los staan van de kerk en dan kan je moeilijk 
onmiddellijk zeggen: ‘We hebben je geld nodig.’ Dat is pas iets dat op langere termijn aan 
de orde kan zijn. Op korte termijn zullen de stichters of sponsors er geld in steken, maar 
op langere termijn moet de kerk zorgen dat ze haar eigen financiële middelen binnenrijft 
en moet ze zichzelf kunnen onderhouden. In het geval van FE die zich bijvoorbeeld 
voornamelijk richten op armen, prostituees, drugsverslaafden of andere minderbedeelden 
geldt in Engeland het systeem dat de rijkere kerken een deel afstaan aan de kerken met 
minder middelen.340 

 

Het leven van mensen is ook meer ‘ondernemend’ geworden ten opzichte van vroegere tijden. 

Vandaag kan bijna iedere gewone burger zijn leven creatief vormgeven, wat vroeger eigenlijk 

vooral voor de welgestelden weggelegd was. We zijn vandaag bijna allemaal co-producers, co-

designers, co-vernieuwers, co-distrubuteurs geworden, vaak nog over de landsgrenzen heen. 

In zo een ‘klimaat’ is het volgens Moynagh ook veel ‘natuurlijker’ om meer aan church pioneering 

te doen.341  

Moynagh beschrijft ook een aantal karakteristieken van het expressieve zelf. Allereerst 

heeft hij het met Charles Taylor over het ‘immanente frame’ dat als spiritueel belevingskader 

geldt voor vele mensen vandaag. Het bovennatuurlijke wordt weggelaten en ieder is bezig met 

                                                      
337 G. NOORT, S. PAAS et al., Als een kerk opnieuw begint, p. 52 
338 Ibid., p. 65. en THE ARCHBISHOPS’ COUNCIL, Mission- Shaped Church, p. 120. 
339 M. MOYNAGH & P. HARROLD, Church for Every Context, p. 406. 
340 L. PULINCKX, Gesprek met bisschop Jonathan Clark, Londen, 23 maart 2013. 
341 M. MOYNAGH & P. HARROLD, Church for Every Context, p. 406. 
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de dagdagelijkse bekommernissen.342 Uit onderzoek blijkt dat vooral jonge mensen een 

immanent geloof hebben: betekenis en hoop in het leven wordt verleend door familie, 

vrienden en relaties.343  

Het expressieve zelf leeft dan ook in heel wat ‘associaties’ met anderen. De persoonlijke 

gemeenschappen van vrienden en familie staan vandaag duidelijk op de voorgrond van vele 

individuele levens. Zelfs de technologie wordt op een sociale manier gebruikt: gsm’s, 

smartphones, iPods, facebook …344 Daarnaast doet de wellbeing spirituality het ook erg goed – 

zo verkopen bijvoorbeeld de New Age-producten als zoete broodjes. Mensen verbinden 

hieraan ook vaak een ethische component: ze willen op die manier een goed leven leiden, ook 

naar anderen toe (vb. het kopen van ‘spirituele’ cadeautjes voor anderen): het immanente 

leven houdt ook het verlangen in om goed te doen.345 Tot slot zien individuen spiritualiteit 

meer als een eigen reis in plaats van het op zoek gaan naar een bepaald doel of een bepaalde – 

hemelse – bestemming. Elk individu gaat zijn eigen spiritueel pad met respect voor het pad 

van anderen. Men houdt niet van kant en klare antwoorden, maar wel van 

inspiratiebronnen.346  

Voor de kerk betekent het dan ook een hele uitdaging om zich te verhouden tot een 

pragmatische, immanente wereld, omdat ze zelf transcendente referentiekaders hanteert. 

Mocht de kerk meer de verbondenheid opzoeken met het immanente, het dagelijkse leven en 

daarnaast haar transcendente horizon niet opgeven, kan ze misschien nog een gezagvolle stem 

zijn in de samenleving of kan ze misschien nog mensen aanspreken vandaag, meent Moynagh. 

Volgens hem bezit de christelijke traditie enorm veel bronnen die creatief kunnen aangewend 

worden om van waarde te kunnen zijn en te blijven. Bijvoorbeeld rentmeesterschap kan 

verbonden worden met onderwerpen variërend van het beheer van geld tot ecologische 

bedreigingen. Creatieve praktijken rond het sabbatthema kunnen helpen nadenken over de 

work/life-balans. Biechten kan inspireren om herstel te zoeken in eigen gebroken relaties etc. 

Het is in de context van werkelijke praktische theologie dat het bovennatuurlijke aan 

plausibiliteit kan winnen. Christelijke disciplines en praktijken kunnen helpen met de dagelijkse 

uitdagingen in het leven, van ouderschap tot conflicten op het werk.347 

Christelijke gemeenschappen moeten vandaag zoekers verwelkomen en hen vooral ook 

zoekers laten zijn zonder hen een voorgekauwd levenspad voor te schotelen.348 Volgens 

Moynagh wijzen al deze elementen erop dat er christelijke gemeenschapsvorming mag en kan 

zijn in alle settingen van het leven.349 

  

                                                      
342 Zie C. TAYLOR, A Secular Age, Cambridge, Belknap Press, 2007. 
343 S. COLLINS-MAYO,  B. MAYO, S. NASH en C. COCKSWORTH, The faith of Generation Y. London, Church House 
Publishing, 2010, p. 89. 
344 M. MOYNAGH & P. HARROLD, Church for Every Context, p. 85-86. 
345 Ibid., p. 85. 
346 Ibid., p. 86 
347 Ibid., p. 86-87. 
348 Ibidem. 
349 M. MOYNAGH & P. HARROLD, Church for Every Context, p. 87. 

http://eprints.kingston.ac.uk/view/creators/402.html
http://eprints.kingston.ac.uk/24224/
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3.3.6 Rol van de economische en sociale omslag sinds jaren 60 en 70 

 

Tot slot beschrijft Moynagh de economische en sociale omslag. Hij heeft het met de Spaans-

Amerikaanse socioloog Manuel Castells350 over de samenleving die sinds de jaren 60 en 70 het 

resultaat vormt van drie processen351: (1) de revolutie van de informatietechnologie, (2) de 

economische crisis van het kapitalisme en (3) de opkomst van sociaal-culturele bewegingen 

zoals het liberalisme, mensenrechtenbewegingen, feminisme en milieubewegingen.352  

Bepaalde door Castells beschreven thema’s hebben ook een duidelijke relevantie binnen 

het discours van fresh expressions of church. Zo zijn we economisch gezien meer en meer 

geëvolueerd van massaproductie naar productie op maat: een meer flexibele vorm van 

(massa)productie, aangepast aan de specifieke vraag van de klant. Deze logica om 

grootschaligheid te combineren met gespecialiseerd zijn, creëert ook mogelijkheden voor 

onderling verbonden kerken. In een samenleving met zo een gevarieerd publiek, kan één 

aanbod niet voldoen, stelt Moynagh. Niche-kerken, themakerken, doelgroepenkerken kunnen 

een antwoord zijn op verschillende sociale realiteiten in de samenleving aanwezig.353  

Een ander sleutelbegrip dat Castell hanteert is de space of flows. Die ‘ruimtes waar dingen 

kunnen stromen’ zorgen ervoor dat ‘plaatsen’ in de samenleving aan elkaar gelinkt worden 

online. Op die manier kan informatie ook onmiddellijk verzonden worden naar vele online-

plaatsen tegelijk en zo gedeeld worden. Op die manier ontstaat er volgens Castell een nieuwe 

‘sociale plaats’ met eigen dynamieken en karakteristieken. Vandaag leven meer en meer 

mensen in space of flows via facebook, twitter, swap, mobiele telefooncommunicatie, vaste 

internetsites die gevolgd worden voor het nieuws en de sport etc. De kerk blijft hierin niet 

achter met de vele websites over de eigen gemeenschap, meditatiewebsites, websites om te 

bidden, nieuwswebsites over het reilen en zeilen van de kerk etc. Met andere woorden, de 

brede kerk, is aanwezig op het net en de kerk neemt steeds meer ook de vorm aan van een 

online-netwerk.354 De space of flows en de netwerken daarbinnen reduceren niet het belang van 

de plaatselijk en lokale kerken, ze optimaliseren misschien zelfs de werking ervan omdat ze 

meer communicatiemogelijkheden bieden en meer variatie aanreiken om kerk-zijn te 

beleven.355  

                                                      
350 “Manuel Castells (°1942) is Professor of Sociology, and Director of the Internet Interdisciplinary Institute at the Open 

University of Catalonia (UOC), in Barcelona. He is as well University Professor and the Wallis Annenberg Chair Professor of 
Communication Technology and Society at the Annenberg School of Communication, University of Southern California, Los 
Angeles. He is Professor Emeritus of Sociology, and Professor Emeritus of City and Regional Planning at the University of 
California, Berkeley, where he taught for 24 years.” [Website Manuel Castells, 
http://www.manuelcastells.info/en/cv_index.htm (toegang 27.05.2012)] Zijn laatst verschenen boek heet 
Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age (2012). “This book is an exploration of the new 
forms of social movements and protests that are erupting in the world today, from the Arab uprisings to the indignadas movement in 
Spain, and the Occupy Wall Street movement in the US.” [http://politybooks.com/book.asp?ref=9780745662848 
(toegang 27.05.2013). In 2009 schreef hij het boek Communication Power Culture waarin hij de transformatie van de 
media-industrie onder invloed van de revolutie van de communicatietechnologieën analyseert. 
[http://www.amazon.com/Communication-Power-Manuel-Castells/dp/0199595690 (toegang 27.05.2013). 
351 Ibid., p. 88. 
352 M. CASTELLS, The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture Volume I, Oxford, 
Blackwell, 2000, p. 337. 
353 Ibid., p. 163-216. 
354 Ibid., p. 407-459. 
355 M. CASTELLS, The Internet Galaxy. Reflecions on the Internet, Business and Society, Oxford, Oxford University Press, 
2001, p. 207-246. 

http://www.manuelcastells.info/en/cv_index.htm
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Netwerken zorgen ervoor dat (gefragmenteerde) kerken toch kunnen samenwerken, 

communiceren en organiseren om de samenleving te dienen, om bredere issues aan te kaarten 

en om online-ruimte in te nemen vanuit een christelijke en evangelische inspiratie – 

bijvoorbeeld open staan op verschillen en ze zelfs aanmoedigen, zoveel mogelijk mensen een 

stem proberen te geven op christelijke fora of via opinieartikelen, ook oog hebben voor 

machtsmechanismen in de samenleving en de kerk – armen vallen bijvoorbeeld vaak uit de 

boot als het aankomt om aanwezig te zijn op online-netwerken of het krijgen van een stem. 

De netwerksamenleving kan zowel de gevestigde kerken als de nieuwe contextuele kerken 

aanmoedigen om een brede connectie te behouden met het welzijn van het hele Lichaam van 

Christus en dit te versterken.356  

 

3.2.7 Besluit 

 

Moynagh besluit dat een verdere neergang van de kerk (zoals sommige sociologen 

voorspellen) haar oorzaak zou vinden in haar onvermogen om zich te kunnen aanpassen aan 

nieuwe contexten en de bekommernissen van de hedendaagse mens. Het is volgens Moynagh 

nog te vroeg voor het publiceren van een rouwadvertentie over de kerk en hij gelooft nog in 

nieuwe frisse mogelijkheden die relevant zijn voor de mens vandaag en in een traditie die zich 

levendig houdt binnen een mixed-economy model. Een hedendaagse contextuele kerk moet zich 

kunnen verbinden met expressieve subjecten (selfs), die een voornamelijk immanent leven 

leiden, de wens hebben om goede mensen te zijn, sociaal vaardig zijn, geïnteresseerd zijn in 

spiritualiteit die de vorm aanneemt van een onbestemde reis (en niet van een uitgestippeld pad 

dat bij een bepaald doel uitkomt). Dit vergt heel wat finetuning van de kerk om bepaalde 

groepen in de samenleving op die manier te kunnen dienen.357 

3.4. Liquid church: een kerk als water  

3.4.1 Inleiding 

 

Pete Ward358 probeert in zijn boek Liquid Church (2004) als theoloog een antwoord te bieden 

op het boek van de bekende socioloog Zygmunt Bauman Liquid Modernity (2000).359 Ward 

                                                      
356 M. MOYNAGH & P. HARROLD, Church for Every Context, p. 93-94. 
357 M. MOYNAGH & P. HARROLD, Church for Every Context, p. 95. 
358 Pete Ward is Professor of Theology and Ministry (Senior Lecturer), Department of Education and Professional Studies, School 

of Social Science and Public Policy, King's College in London. His research topics: 

 Migration and Visual Culture: A Theological Exploration of identity, Catholic Imagery and Popular culture among 
Polish Young People (AHRC/ESRC Religion and Society Youth Call Small Grant 2009/2010)  

 Interdisciplinary Workshops on Ecclesiology and Ethnography (British Academy Funded Small Grant 2009 – 2011)  

 Greenbelt Festival as Liminal Ecclesial Space (starting in August 2009 festival this research project focuses on theological 
creativity, transmission and reception at Greenbelt) (Website King’s College London – Academic Staff Pete 
Ward, http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/education/people/academic/wardp.aspx (toegang 
27.05.2013). 

Zijn bekendste boeken zijn het aangehaalde Liquid Church (2001), Selling Worship. How what we sing has changed the 

Church (2005) ,Gods Behaving Badly: Media Religion & Celebrity Culture (2011) en God at the Mall: Youth Ministry That 

Meets Kids Where They’re At (1998).  
359 Z. BAUMAN, Liquid Modernity, Cambridge, Polity, 2000. “Zygmunt Bauman (born 19 November 1925) is a Polish 

sociologist. Since 1971, he has resided in England after being driven out of Poland by an anti-Semitic campaign, engineered by the 
Communist government he had previously supported. Professor of sociology at the University of Leeds (and since 1990 emeritus 

http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/education/people/academic/wardp.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Poland
http://en.wikipedia.org/wiki/Sociology
http://en.wikipedia.org/wiki/England
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Leeds
http://en.wikipedia.org/wiki/Emeritus
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heeft zijn boek niet geschreven na enige praktijkervaring met vloeibare kerken, maar hij heeft 

met zijn theologische verbeelding getracht om de sociologische inzichten van Bauman – 

bijvoorbeeld de mens van vandaag gaat geen lange termijn verbindingen meer aan en zweert 

het institutionele af – te vertalen op kerkelijk vlak. Ward schets in zijn boek een kerk die in 

hoge mate meegaat met dergelijke hedendaagse ontwikkelingen. Voor ons zal het interessant 

zijn om te kijken hoe FE het door Ward geschetste theoretische beeld van liquid churches 

weerspiegelen of waar er verschillen opduiken. We opteren er hieronder voor om eerst Wards 

visie weer te geven, met in het laatste puntje ook nog wat extra info over wat netwerkdenken 

juist inhoudt. Nadien proberen we het bovenstaande te bereflecteren met betrekking tot 

overeenkomsten of verschillen met de FE-benadering. 

3.4.2 Kerk vormen of zijn betekent vooral één zijn in Christus 

 

Ward verstaat onder een vloeibare kerk, een kerk die het ‘samenkomen’ op één plaats en op 

een bepaald tijdstip niet langer meer centraal zet, maar zich daarentegen begeeft op vloeiende 

communicatiestromen, netwerken en relaties. Voor hem wordt er kerk gevormd daar waar 

Christus ‘voelbaar’ aanwezig is, vergelijkbaar met het vers in Mattheus 18,20: ‘Want waar er 

twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden’.360 Kerk-zijn draait volgens 

Ward niet om kwantitatieve gegevens of grote aantallen. Hij wijst erop dat het christendom 

ontstaan is vanuit kleine groepen en niet vanuit massakerken en dat Paulus daarnaast in zijn 

brieven ook duidelijk ruimte liet voor verscheidene vormen van kerk-zijn: “De betekenis van 

kerk-zijn kan niet in één duidelijke sociale organisatie of instituut gevangen worden. Als we 

Paulus volgen, kunnen we een kleine groep evenzeer als kerk beschouwen als een stadsbrede 

bijeenkomst.”361 

Tegenover de vloeibare kerk, plaats hij de statistisch of ‘gevestigde’ kerk (liquid church 

versus solid church) die niet wil loskomen van het verzamelen op een bepaalde plaats, op een 

vast tijdstip (vooral doelend op de zondag). Met andere woorden: gemeenschap gebaseerd op 

vaste instituten, bijeenkomsten en structuren. Tegenover de formele kerk plaats hij de nood 

aan een informele kerk die bestaat uit informele bijeenkomsten of organisch ontstane 

gemeenschappen waarbij Christus wordt ervaren door het in contact komen met andere 

christenen. Hij gebruikt een zeer ruime en ervaringsgerichte definitie van wat het betekent 

kerk te zijn. Kerk-zijn wordt dan niet meer verbonden aan een instituut, maar aan het zelf kerk 

maken als christenen onder elkaar, door samen één te zijn in Christus. Voor Ward moet elke 

kerk, een statische of een vloeibare, haar oorsprong hebben in haar eenheid met Christus.362  

 
Misschien is deze gedachte helemaal niet zo beangstigend of revolutionair. Toch zijn de 
implicaties ervan groot. In de eerste plaats impliceert zij dat de kerk iets kan zijn wat we 
met elkaar maken door één te zijn in Christus, en dat ze niet een instituut is. In de tweede 
plaats laat deze gedachte zien dat kerk-zijn gebeurt waar mensen gemotiveerd zijn om 
met elkaar te communiceren. Met andere woorden: de basis van de kerk wordt gevormd 
door de geestelijke activiteit van mensen, en niet door organisatiepatronen of gebouwen. 

                                                                                                                                                                 
professor), Bauman has become best known for his analyses of the links between modernity and the Holocaust, and of postmodern 
consumerism.” Website Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman (toegang 27.05.2013). 
360 P. WARD, P ( J. VAN DER VLIST, vert.), Een kerk als water. Pleidooi voor een vloeibare manier van kerk-zijn 
(Oorspronkelijke titel: Liquid Church), Kampen, Kok, 2003, p. 12. 
361 Ibid., p. 15. 
362 Ibid., p. 12 en p. 45. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Holocaust
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(…) De eredienst en de ontmoeting met anderen zullen nog altijd hun plaats hebben, 
maar eredienst en ontmoeting zullen gedecentraliseerd zijn, verwerkt in manieren die tot 
doel hebben tegemoet te komen aan de toenemende geestelijke honger in de samenleving, 
en niet langer voorbehouden zijn aan toegewijde mensen die op een bepaalde plaats 
bijeenkomen (dat wil zeggen: aan een of andere religieuze club).363 

 

Het één zijn met Christus staat dus voorop wanneer Ward kerk-zijn wil definiëren en hij 

waarschuwt ervoor om de logica niet om te keren en te stellen dat iemand pas verbonden zou 

zijn met Christus als hij of zij naar het kerkgebouw gaat. Voor hem is de kerk niet gelijk aan 

het Lichaam van Christus, of anders gezegd, put de kerk de idee van het Lichaam van Christus 

niet uit, maar kan je wel zeggen dat de kerk een mediatie is of zou moeten zijn van het 

Lichaam van Christus.364 Vanuit deze theologische onderbouw wordt volgens Ward ruimte 

gecreëerd voor nieuwe manieren van kerk-zijn. Wanneer mensen door communicatie of het 

aangaan van relaties ontdekken dat ze één zijn in Christus, ontstaat de vloeibare kerk, ontstaat 

er een informeel netwerk en kan zich dat verder ontwikkelen.365 Ward verlaat het Lichaam van 

Christus-denken dat gelijk zou staan met de idee dat in één kerk vele bedieningen hun plaats 

hebben en moeten hebben en hij trekt het breder open – net omdat hij het Lichaam van 

Christus breder ziet dan enkel dat wat binnen het instituut Kerk zijn plaats heeft. “In plaats 

van dat de kerk een plek is waar iedereen een bediening kan hebben, ontstaat de vloeibare kerk 

uit de actieve bediening van ieder die verbonden is met Christus.” Ward blijft op verschillende 

plaatsen in zijn boek Liquid Church hameren op het belang van de idee van het in Christus te 

zijn. Volgens hem moet dat de hoofdassociatie worden wanneer het woord ‘kerk’ valt en niet 

een of ander ‘gebouw’. Hij pleit voor een kerk-denken dat de volheid inhoudt van de 

betekenis van Christus, “in wie alle dingen samenkomen”.366 Waaruit bestaat dan dat vloeibaar 

leven in Christus? 

 

We zijn ‘in Christus’ wanneer dat wat we doen en zeggen overeenkomt met zijn karakter 
en zijn leven. We zijn in Christus wanneer we ervaren dat de Heilige Geest ons leidt en 
ons richting geeft. We zijn in Christus wanneer we samenkomen om God te loven en te 
prijzen.367  

 

3.4.3 Kerk ook voor kerkverlaters en voor kerkvreemden 

 

Voor Ward is kerk-zijn een werkwoord en hij meent dat er muren instorten wanneer kerk-zijn 

iets wordt dat mensen zelf maken. Ward draagt in zijn denken ook een missie-gedachte mee: 

hij wil met zijn visie de mogelijkheid scheppen om als kerk meer in contact te komen met de 

kerkverlaters en met hen voor wie de kerk iets vreemd is, onbekend terrein is.368 De 

overbekende slogan dat kerk-zijn een ‘eenheid in verscheidenheid’ is, wil Ward meer vloeibaar 

gaan opvatten, waarbij het vormen van netwerken de voornaamste sociale kerkstructuur is.  

 

                                                      
363 Ibid., p. 12-13. 
364 Ibid., p. 48 en 50. 
365 Ibid., p. 48 en 50. 
366 Ibid., p. 49. 
367 Ibid., p. 48. 
368 Ibid., p. 13-14. 
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3.4.4 Een kerk van beweging, verandering stromen en knooppunten 

 

De voornaamste kenmerken van een vloeibare kerk zijn beweging en verandering, waarbij de 

idee van een gemeenschap gebonden aan een gebouw wordt losgelaten. Dit vraagt een denken 

in stromen, stelt Ward: “De vloeibare kerk zou zichzelf moeten laten zien in een reeks 

bewegingen of stromen.”369 De vloeibare kerk is een kerk die opgebouwd is rond netwerken, 

met andere woorden op relatie-gerelateerde contacten.  Door de relaties die gelovigen hebben 

met allerlei groepen (in het dorp of in de stad, in de familie, vrienden en kennissen …) meent 

Ward dat de boodschap van Jezus in veel verschillende levensomstandigheden kan verkondigd 

worden. Dat is wat de auteur bedoelt als hij het over de vloeibaarheid van het kerk-zijn heeft: 

een netwerk dat in de lengte en in de breedte met heel veel mensen in de samenleving 

verbonden is dankzij knooppunten van gelovige christenen. Hij noemt dit kerk, niet vanuit 

een organisatorische structuur, maar vanuit het onderling verbonden zijn in Christus.370 Het 

gaat om een soort organische, gedecentraliseerde, groeiende kerk. Hier komt volgens Ward 

geen planning aan te pas. Alles moet stromen en uit zichzelf moet het christelijk netwerk 

groeien, door in contact te komen met mensen die op zoek zijn naar God.371 

 

Als we het netwerk zelf gaan beschouwen als kerk, geldt niet langer het onderscheid 
tussen leden en niet-leden. In plaats daarvan hebben we een communicatienetwerk en 
relaties waarin de christelijke liefde en wederzijdse steun deel uitmaken van de stroom. 
De grenzen zijn vager en minder precies omschreven. De vloeibare kerk zal dit vage 
aspect van netwerken als een voordeel beschouwen. Het betekent dat er rondom de kerk 
belangrijke contacten kunnen ontstaan met mensen die weinig ophebben met het 
christelijk geloof. Door de communicatie raken deze mensen wellicht meer betrokken bij 
de verschillende evenementen en activiteiten van de kerk.372 

 
Wat moeten de knooppunten van de netwerken van de vloeibare kerk dan verkondigen? Daar 

is Ward heel formeel in: het woord van God en het evangelie, het goede nieuws van Christus. 

In die zin is Ward zeker niet gekant tegen orthodoxie373: 

 

De personen en groepen die samen de netwerken van een vloeibare kerk vormen, moeten 
hun grenzen vaststellen door als uitgangspunt een orthodoxie te nemen die geworteld is 
in de geloofsbelijdenis en de traditie van de kerk. (…) Wanneer men zich verbonden weet 
met de orthodoxie, vindt men zekerheid te midden van de stroom. (…) Binnen het 
netwerk kunnen er mensen zijn die de roeping hebben de vloeibare kerk te helpen 
evalueren en beoordelen met betrekking tot haar verbondenheid met het historische 
christendom.374 

 
De vloeibare kerk zal de samenkomst vervangen door communicatie. De netwerkende kerk 

verbindt personen, groepen en organisaties in diverse stromen met elkaar. De verbindingen 

komen bij elkaar rondom centra, en bestaan uit verbindende knooppunten. Een centrum kan 

een bezinningscentrum zijn, een sportclub, een muziekgroep, een platenmaatschappij, een 

christelijke winkel enzovoort. Het contact met personen en groepen bestaat uit het op 

                                                      
369 Ibid., p. 54. 
370 Ibid., p. 58. 
371 Ibid., p. 71. 
372 Ibid., p. 60-61. 
373 Ibid., p. 81-87. 
374 Ibid., p. 86-87. 
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uiteenlopende wijze met elkaar delen van het leven van God. Een voorbeeld is het 

samenwerken van die personen in een netwerk dat zich inspant voor sociale gerechtigheid. 

Door middel van het internet, email of persoonlijk contact en plaatselijke bijeenkomsten zou 

een dergelijke actie gepland en uitgevoerd kunnen worden.375  

De vloeibare kerk van Ward bestaat uit informele en relationele contacten. Dit is voor 

hem gemeenschap, maar het is gemeenschap die gebaseerd is op communicatie in plaats van 

op bijeenkomst. Het is echter geen virtuele gemeenschap. De mensen die elkaar 

boodschappen sturen, kennen elkaar en zien elkaar regelmatig in levende lijve. “De christelijke 

gemeenschap moet deze en vergelijke vormen van communicatie overnemen als haar maatstaf 

voor gemeenschap in Christus. Samenkomsten zijn minder belangrijk dan de kwaliteit en de 

wijze van communiceren.”376 

 
Liquid church is dan een soort instant kerk, kleine groepen gevormd rondom een thema 
of interessegebied, met veelvuldig onderling contact via moderne communicatie-
middelen.377 

 

3.4.5 De theologische onderbouw is trinitair gedacht 

 

Als onderbouw voor zijn kerk-denken hanteert Ward een triniteitsdenken waarbij Vader, 

Zoon en Geest in relatie staan tot elkaar. Het gaat over drie manieren waarop God relaties 

aangaat, te samen vormen ze één gebeurtenis. Hierbij is het niet mogelijk om de drie 

dynamieken binnen de ene God op een heldere wijze te visualiseren. Daarom gaat hier een 

theologie van het zijn samen met een manier van kennen. Ward citeert in deze context Paul 

Fiddes: 

 

Het zijn van God wordt beschouwd als een gebeurtenis en relatie, maar alleen door 
middel van een epistemologie van gemeenschap; ieder deel heeft alleen betekenis in de 
context van het andere. We kunnen ons er geen voorstelling maken, zelfs niet in onze 
gedachten, van een ‘een zijn’ dat tegelijkertijd ‘een relatie’ is. We kunnen het alleen 
kennen door te delen in Zijn gemeenschap.378 

 

Volgens Ward vinden we in de visie van een God die gezien wordt als een dans van relaties 

tussen Vader, Zoon en Geest een aanzet om na te denken over een meer vloeibare kerk, 

waarbij zowel eredienst als evangelisatie in een trinitarisch perspectief worden geplaatst. “De 

visie van een kerk als een netwerk van relaties en communicatie krijgt in het licht van deze 

gedachte plotseling een krachtige symbolische betekenis. De statistische massiviteit van de 

gemeente wordt vervangen door een dynamische, omvattende en vloeibare dans van intieme 

communicatie.”379 
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3.4.6 Consumeren is steeds ook naar verlossing zoeken 

 

De opvattingen van Ward over de vloeibare kerk gaan bewust mee in het consumptieve 

karakter dat de samenleving van vandaag eigen is. Hij vindt dat dit daarom niets moet afdoen 

aan de authenticiteit van de boodschap: “Ze houdt geen uitverkoop; er wordt niets aan de 

boodschap afgedaan.”380 Voor hem verwijst consumeren niet automatisch naar een 

materialistische ingesteldheid. Hij probeert het consumeren ook te bekijken als een geestelijke 

activiteit waarbij de mens op zoek gaat naar iets buiten zichzelf en uiteindelijk in dit 

consumeren of aankopen naar een soort verlossing zoekt.381 Hij wil ook inspelen op de trend 

van het willen geloven zonder ergens te willen bijhoren. Hierbij verwijst hij naar een studie 

van Grace Davie waarin de religieuze voorkeuren van mensen na 1945 wordt beschreven en 

Davie hierbij vaststelt dat mensen uit de kerk wegblijven en een voorkeur geven aan de eigen 

spirituele zoektocht.382  

Wuthnow spreekt in dat geval van een spiritualiteit van zoeken in plaats van een 

spiritualiteit van verblijven: “De spiritualiteit van zoeken past meer bij tijden van verandering 

en onzekerheid.”383 Een vloeibare manier van evangeliseren gaat volgens de auteur uit van 

twee eenvoudige veronderstellingen: (1) “Iedereen heeft een geestelijk verlangen.” (2) “De 

kerk zou ontworpen moeten worden op basis van het verlangen van mensen naar God.”384 We 

opteren er hier voor om een langer citaat weer te geven uit Wards boek, omdat hij hier zeer 

eigen ideeën ontvouwt rond mogelijke toekomstige spiritualiteitsbeleving: 

 

Als we willen leren hoe we moeten vissen, moeten we werkelijk geloven dat mensen naar 
God verlangen. De vis hapt naar het aas; hij heeft honger. Zo zou de vloeibare kerk zich 
moeten vormen rondom kerkgangers die ook consumenten zijn. Een geestelijk leven zou 
inzien dat winkelen de natuurlijke vorm van interactie is op alle terreinen van het leven, 
ook op het geestelijke.385 (…) Er zouden bijvoorbeeld keuzemogelijkheden kunnen 
geboden worden door binnen een gemeente een gevarieerd gebedsprogramma te 
ontwikkelen. In een gebouw of kerk zouden verschillende ruimten gebruikt kunnen 
worden voor verschillende vormen van gebed. Deze ruimten zouden beschouwd kunnen 
worden als onderdeel van een school voor gebed. Door middel van cursussen en 
workshops zouden mensen afzonderlijk en groepsgewijs naar een dergelijk centrum voor 
spiritualiteit kunnen komen om te ontdekken hoe het geloof in een of verschillende 
tradities wordt beleefd. Binnen het gebouw zou ruimte moeten zijn voor verschillende 
manieren van bidden. Er zou een ruimte moeten zijn voor geestelijk leiders of trainers in 
persoonlijk gebed. Er zou ruimte kunnen zijn voor het bidden met iconen, misschien een 
andere ruimte voor gebed door middel van creativiteit en kunst. Lofprijzing en dan 
zouden weer ergens anders beoefend kunnen worden. Aromatherapie en gebed met 
essentiële oliën zouden ook een plaats kunnen krijgen. In plaats van een reguliere 
eredienst zouden er speciale bijeenkomsten kunnen zijn, optredens en tentoonstellingen 
die mensen helpen zich hierin verder te ontwikkelen. (…) Door dieper in onze traditie te 
graven zullen we de middelen vinden om verschillende christelijke levensstijlen te 
ontwikkelen die ons verder brengen dan het tamelijk eentonig bestaan van de zondagse 
samenkomst van de gemeente. In dit alles moeten we ons blijven richten op het leven van 
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God, dat ons kracht geeft en ons van buiten en van binnen vernieuwt. God, die Vader, 
Zoon en Heilige Geest is, blijft de oorsprong en het uiteindelijke doel van onze 
godsdienst en onze betrokkenheid bij de wereld.386 

 

3.4.7 Netwerkdenken 

 

Het online netwerkdenken is voor vele mensen vandaag niet meer weg te denken. Of zoals 

Haythornthwaite en Wellman schrijven: “We are moving from a world of Internet wizards to a world of 

ordinary people routinely using the internet as an embedded part of their lives. It has become clear that the 

internet is a very important thing, but not a special thing.”387  

Internet is volgens Hampton en Wellman vooral een aanvulling op het gehele palet aan 

communicatiewegen die mensen bewandelen om hun sociale contacten up to date te houden en 

bepaalde gemeenschappen waarmee ze verbonden zijn te ondersteunen en op te volgen.388 

Voorts benadrukt Delanty dat onlinegemeenschappen op zich maar ‘lichte’ gemeenschappen 

zijn, maar dat ze in combinatie – én net door de combinatie – met offlinegemeenschappen wel 

sterke vormen van engagement kunnen vormen.389 Volgens Johannes van den Akker biedt de 

combinatie van online- en offlinegemeenschappen missionaire kansen.390 Missionair wil hierbij 

zeggen dat je zeer open staat naar de mensen om je heen en hen wilt laten delen in de 

inspiratie van de geloofsgemeenschap.391 

 

3.4.8 Reflectieanalyse met betrekking tot Liquid Church en FE 

 

Het grootste verschil tussen de benadering van Ward en de FE-benadering is het verschil in 

waardering rond het ‘samenkomen’ op een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip. Bij 

Ward is het nadenken over kerk-zijn dermate vloeibaar geworden dat het vormen van een 

gemeenschap van actie en contemplatie niet meer tot de kernaspecten behoort van zijn 

definitie van kerk-zijn. Voor Ward gebeurt kerk simpelweg al waar mensen met elkaar 

communiceren, wat een verregaande decentralisatie inhoudt van het traditionele kerk-denken 

(ook FE decentraliseren het parochiedenken, maar spreken in de plaats van een mixed-

economy/ecology church. Ward laat eigenlijk het hele institutionele kerk-denken los.) “De schrijvers 

van het boek Levend lichaam stellen zich ook vragen bij het model van de liquid church”392:  

 
Ze vragen zich af of momentane vormen van kerkelijke gemeenschap wel kunnen. Zou 
de kerk niet juist een alternatief moeten bieden tegenover de fragmentarische en tijdelijke 
sociale bindingen van deze tijd? Daarbij tekenen ze aan dat de sociologie heeft laten zien 
dat je niet zonder instituties kunt. ‘Fluïdisering’ kan hooguit gelden als een moment in een 
dialectisch proces waarin bewegingen van institutionalisering en de-institutionalisering 
elkaar afwisselen.393 
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In die zin gaat Wards denken over eenheid in verscheidenheid binnen het brede Lichaam van 

Christus nog een paar stappen verder dan FE doen, net omdat FE willen doorgroeien naar het 

ten volle sacramenteel kerk-zijn. Waar het netwerkdenken bij FE niet onbelangrijk is – zowel 

het internet speelt een belangrijke aanvullende rol binnen heel het FE-gebeuren en bij 

afzonderlijke FE, als dat bruggen bouwen met parochies of andere kerken belangrijk wordt 

geacht – valt het netwerkdenken bij Ward samen met de sociale kerkstructuur. De brede kerk 

is voor Ward samen te vatten in ‘een volk van God’ dat via een netwerkstructuur verbonden is 

aan de hand van christelijke knooppunten/personen: relatie-gerelateerde contacten. Ward 

denkt in die zin ook wel missionair, want hij wil dat het volk alsmaar aangroeit door de 

communicatiecontacten die er zijn tussen mensen en waarbij iedereen overkoepelend 

verbonden is in Christus.  

De visie van Ward op de consumentensamenleving klinkt ook positiever dan die van de 

FE-beweging. Voor Ward is consumeren an sich eigenlijk iets positiefs en gaat hij dat als een 

spirituele activiteit interpreteren (de mens gaat op zoek naar iets anders dan zichzelf). De FE-

beweging gaat daarentegen de consumentensamenleving niet afzweren, maar zich daarin 

proberen waar te maken, vanuit de overtuiging iets bijzonder in de aanbieding te hebben: het 

goede nieuws! Het is ook interessant om mee te geven wat de Anglicaanse priester en FE-

pionier Ian Mobsby antwoordden op onze vraag ‘of de FE niet zomaar mee gaan in de 

consumentenmentaliteit van vandaag en simpelweg aan de mensen geven wat ze willen’: 

 

Ik ben het daar niet mee eens. We moeten een onderscheid maken tussen wat mensen 
willen – en dat verwijst inderdaad vaak naar het willen consumeren van materiële zaken – 
en dat wat mensen vandaag nodig hebben, en dan doel ik vooral op de nood aan 
spiritualiteit. Individualisme draait om het ‘willen’. Ook al leven we in een consument-
gerichte samenleving, toch is het belangrijk dat de kerk de vraag stelt: op welke manier 
kunnen we als kerk een antwoord bieden op de spirituele noden van de mensen van 
vandaag. De uitdaging van de kerk hier in het Westen ligt erin om deel uit te maken van 
de consumentensamenleving, maar vanuit een rijk Gods-denken. Een beetje de oude idee 
van christenen bevinden zich wel in de wereld, maar zijn niet volledig van de wereld. Dit 
moet spiritueel begrepen worden en niet enkel als een tegenverhaal: het verhaal van de 
kerk moet zich sowieso waarmaken in de samenleving van vandaag en niet erbuiten, 
anders schrijft ze geen geïncarneerde heilsgeschiedenis. De kerk moet dan ook niet van 
op een afstand ‘opereren’ maar van binnenuit de consumentensamenleving en dat is 
precies wat FE willen doen.394 

Er zijn ook heel wat duidelijke overeenkomsten tussen de verbeeldingskracht van Ward en de 

concrete FE. Net als voor FE draait kerk-zijn volgens Ward niet om grote aantallen of 

kwantitatieve gegevens, alleen gaat Ward dit gegeven nog meer versnipperd verstaan dan de 

FE. Beide verlaten ook het klassieke kerkgebouw in hun kerk-denken, maar Ward verlaat ook 

nog het gemeenschapsdenken (gemeenschappen bestaande uit concrete ‘groepen’ van 

mensen). Beide hebben ook oog voor kerkvreemden en kerkverlaters en kennen dus een 

missionaire focus, alleen is het missieaspect bij Ward meer fluïde dan bij de FE.  

Beide vinden het vooraf plannen ‘van wat kerk moet of zal zijn’ niet opportuun. Alleen gaat 

Ward hierin opnieuw verder en hoeft er geen sacramentele kerk uit voort te vloeien, maar zijn 

communicatieve stromen van mensen en christelijke knooppunten voldoende. Zowel Ward als 
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de FE-beweging willen niet sterk hameren op het onderscheid tussen leden en niet-leden 

binnen het brede Lichaam van Christus (bij beide standpunten vindt de echte eenheid zijn 

voltooiing in Christus). Of bij een FE de leden zich uiteindelijk laten dopen is niet het opzet 

(het gaat niet over bums on seats), wel dat ze een gastvrije gemeenschap zijn van bij de aanvang 

en dit ook blijven, vooral voor hen voor wie kerk-zijn een vreemde realiteit is.  

Zowel Ward als de FE-beweging menen dat wat moet verkondigd worden in ‘kerken’ 

het evangelie is, het goede nieuws dat Christus bij de mensen bracht. En beide vinden dat de 

kerk ontworpen zou moeten worden om in te spelen op het verlangen van mensen naar God, 

heel breed te verstaan wel bij FE, omdat ze zich richten op nooit-gelovigen, maar ze geloven 

wel in de aanwezigheid van dit verlangen. Ward gaat er echter nog meer van uit dat de mensen 

vandaag nog zelf over een taal beschikken waarmee ze zichzelf zouden omschrijven als 

Godzoekend.  Misschien is dit toch wat te optimistisch in het huidige spiritueel klimaat. Al uit 

Ian Mobsby zich toch ook eerder optimistisch wanneer we hem vragen naar de samenhang 

tussen de vloeibare samenleving en het opzet van FE. 

 

In de meer vloeibare samenleving van vandaag draait het meer om het relationele dan 
vroeger, dat wordt meer erkend, waardoor het ‘ervaren’ an sich ook meer centraal is 
komen te staan. Daar moet de kerk ook op inspelen en dat doen FE ook. Ze geven de 
mensen eerst bijvoorbeeld de ervaring van er mogen bij te horen (to belong). De vroegere 
moderniteit had het meer van vaste structuren, objectiviteit van dingen, terwijl de 
vloeibare samenleving meer als subjectief en tegelijk relationeel kan getypeerd worden. In 
die zin is deze tijd volgens mij niet minder geschikt voor het communiceren van een 
relationele God, maar is daar net een enorme openheid voor.395 

 

Tot slot verlaten beide de idee dat kerk vormen enkel op zondag plaatsvindt en kennen ze als 

onderbouw van hun kerk-denken een triniteits-denken, echter de dans tussen de drie 

goddelijke personen is voor Ward een meer vloeibare vorm dan bij de FE. 
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Besluit 

We hebben in deze masterproef getracht een zo omvattend en helder mogelijk beeld te geven 

van wat fresh expressions of church zijn. Het is allereerst belangrijk om ons er als lezers en 

onderzoekers van bewust te zijn dat het hier gaat om een nog erg jonge beweging in Engeland 

die sinds 2004 opgang maakt, met steun van het kerkrapport Mission Shaped Church. Het 

rapport verdedigt de idee van een variëteit aan kerken in het huidig sociologisch landschap van 

Engeland, waar de kloof tussen kerk en samenleving voor meer dan 60% van de bevolking een 

feit is. Ten opzichte van het rapport van tien jaar eerder, Breaking New Ground (1994), zien we 

dat het parochiemodel niet meer centraal blijft staan, maar dat er gezocht wordt naar het 

evenwaardig naast elkaar bestaan van verschillende kerkvormen. De kersverse bisschop van 

Southwark (zuid-Londen) heeft zijn schouders onder het FE-project gezet en sprak zijn hoop 

over de toekomst van de kerk als volgt uit: “Ik weet niet hoe de toekomst van de kerk er zal 

uitzien, we kunnen alleen werken met de mogelijkheden die opduiken. Mijn beste hoop houdt 

in dat FE deel zullen uitmaken van de gehele kerk en het spectrum van wat het betekent kerk 

te zijn verbreden en verrijken.”396 

Deze masterproef over fresh expressions of church in Engeland geeft te denken over 

kerkopbouw, gemeenschapsvorming en vooral over de verhouding tussen traditie en innovatie 

en hoe deze twee in een vruchtbare spanning kunnen staan en/of samen gedacht kunnen 

worden. Uiteindelijk komt de theologische grondvraag in deze thematiek neer op de vraag: 

‘Hoe kerk te denken’? De FE-beweging plaats zichzelf binnen de aloude idee (credo van 

Nicea, 325 n.C.) van de Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische kerk. Deze vier elementen 

maken voor hen het wezen van iedere kerk uit. De fresh expressions-beweging ziet zich dan ook 

geroepen om die elementen waar te maken in het proces dat fresh expressions doorlopen, met als 

doel voor ogen: het ten volle missionair kerk vormen. Op die manier menen ze de natuur van 

God zelf zo goed en menselijk mogelijk te kunnen representeren en Zijn missio Dei tot de 

hunne te maken.  

Een ander belangrijk element waar ze op hameren is de gedachte van een eenheid in 

verscheidenheid: ze willen als eigenstandige kerkvormen, gelinkt en verbonden met de bredere 

kerk, kunnen bestaan en doorgroeien tot volwaardige kerken op het ritme van de 

gemeenschap waartoe ze geroepen zijn. Ze hanteren hierbij een trinitair geïnspireerde 

theologie waarbij de gemeenschap tussen de tres personae hen oproept om evenzo communio te 

vormen en op een analoge (gebroken en menselijke) manier missionair in het leven te staan, 

wat ze uitdrukken met de term: communio-in-missio. Er wordt met andere woorden vertrokken 

van een missionair-relationeel Godsbeeld, een God die droomt van meer harmonie tussen 

mens, dier en plant, en Zijn kerk inzet als special agent om die missie bemiddeld waar te maken. 

De aandacht voor het gemeenschapsaspect (het samenkomen op een bepaalde plaats met een 

concrete groep mensen) is wat fresh expressions ook onderscheid van Pete Wards denken. Bij 

Ward is het nadenken over kerk-zijn dermate vloeibaar (liquid) geworden dat het vormen van 

een gemeenschap van actie en contemplatie niet meer tot de kernaspecten behoort van zijn 

definitie van kerk-zijn.  

Blijkbaar brandt er bij vele geëngageerden in de kerken van Engeland, leken en 

gewijden, vandaag een vuur om met vernieuwende vormen van kerk aan de slag te gaan. Ze 
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krijgen daarvoor de steun vanuit kerkelijk-hiërarchische hoek en ze deinzen er niet voor terug 

om zichzelf in vraag te blijven stellen, over de eigen bezigheden te reflecteren en theologisch 

te blijven groeien. Wat zeker is, is dat zowel believers als non-believers van het FE-verhaal, vandaag 

moeten vaststellen dat de FE de meest significante ontwikkeling is van de laatste jaren binnen 

de kerk van Engeland.   

 Maar er zijn ook kritische geluiden die zich afvragen of die fresh expressions wel 

authentieke kerken zijn (of willen worden) en niet als voornaamste agendapunt hebben om het 

oude en bekende als oud en versleten af te schrijven, om dan zelf als ‘fresh and exciting’ op het 

kerktoneel te verschijnen. Critici als Davison en Milbank beklemtonen vooral de potentie van 

de traditionele Anglicaanse parochie als de plaats bij uitstek voor toekomstige evangelisatie en 

missie. Hun hoofdverwijt luidt dat fresh expressions aanleiding geven tot segregatie binnen de 

kerk. Enkel wanneer ze het mixed-economy-model ook echt waar maken (en dus banden blijven 

behouden met de traditionele kerken), kunnen fresh expressions volgens Davison en Milbank 

bestaansrecht hebben binnen de kerk.  

Zelf zijn we van mening dat enige voorzichtigheid in taal en uitwerking van de FE op 

zijn plaats is en dat niet alles zomaar kerk genoemd kan en mag worden. Traditie is ook niet 

iets dat zomaar met het badwater kan weggegooid worden. Maar dat is ons inziens ook niet 

wat fresh expressions proberen te doen. Ze zijn zich terdege bewust van de gevaren van het 

eilanddenken en proberen het oude niet door het nieuwe te vervangen, maar wel iets 

complementairs aan te bieden vanuit de eigen kracht: hun ‘to go’-aanpak met opgeleide 

pioniers, bij mensen die termen als kerk, geloof en Christus niet spontaan op hun radarscherm 

terugvinden. Fresh expressions of church zijn niet direct een gevaar voor het oude, omdat hun 

focus niet ligt op de reeds-gelovigen of de randkerkelijken. Bovendien moedigen ze dubbele 

loyaliteiten aan en weten ze zich gebonden aan een mixed-economy-model van kerk-zijn. Hierbij 

willen ze zich wel meer dan de huidige traditionele kerken focussen op het missionaire aspect 

van kerk-zijn. Ze willen het ‘goede nieuws’ van het evangelie laten weten aan zoveel mogelijk 

mensen. In plaats van deze mensen zelf bij elkaar te zoeken gaan ze naar bestaande 

gemeenschappen toe en hopen daar aansluiting te vinden om samen een kerk rond Christus te 

vormen. Op die manier bereiken ze doelgroepen die anders over het hoofd gezien worden. Ze 

claimen niet dat dit dé weg is voor iedere mens, maar ze menen wel dat dit een adequate 

benadering is voor niet-kerkelijken, niet-gelovigen en niet-meer-kerkelijken, waarbij belonging en 

behaving vaak vooraf gaan aan believing. Volgens hen is de kloof tussen hoe de gevestigde kerk 

vandaag viert en de van de kerk vervreemde mens te groot om deze mensen nog opnieuw in 

de kerk te krijgen. Dit moedigt hen aan om naar de mensen zelf toe te gaan – vanuit een 

positief mensbeeld en vanuit het geloof dat de christelijke spiritualiteit (met als toegangspoort 

de diaconie en het vormen van gemeenschap), een verschil kan maken en tot een gastvrije 

kerk kan leiden. Bij bevrijdingstheologische FE gaat het diaconale aspect gericht zijn op het 

bewerkstelligen van sociale veranderingen met behulp van symbolisch-profetische acties. De 

bevrijdingstheologie biedt een template voor nieuwe contextuele kerken, om zich te engageren 

in armoedemateries, conflictmateries en situaties die om sociaal-maatschappelijk empowerment 

vragen. 

Binnen deze masterproef is het niet mogelijk geweest om al een uitgebreid empirisch 

onderzoek te doen bij concrete fresh expressions of church, of om te kijken of er duidelijk 

verschillen in aanpak zijn tussen de Church of England en the Methodist Church met betrekking tot 

fresh expressions of church. Dit zou in de toekomst interessant kunnen zijn, om zo een 
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doorgedreven analyse van de beweging in al haar facetten te maken en te kijken hoe fresh 

expressions of church zich in de tijd ontwikkelen en vast te stellen welke modellen gangbaar zijn 

binnen de beweging.  

Critici maken zich ook zorgen over het liturgische aspect dat te veel bottom up vorm zou 

krijgen in fresh expressions en te weinig familiegelijkenis zou vertonen met de aspecten van de 

Anglicaanse Common Worship. Of dit het geval is, moet ook het onderwerp van voortgezet 

onderzoek zijn: enerzijds empirisch onderzoek bij heel wat huidige fresh expressions en 

anderzijds onderzoek op theologische gronden, waarbij bronteksten moeten bestudeerd 

worden, literatuur moet doorgenomen worden en de juiste vragen moeten gesteld worden: 

‘Wat is een adequaat liturgisch model?’, ‘Wie bepaalt zoiets’?  ‘Zijn verschillende modellen 

naast elkaar mogelijk en te tolereren – en is dat ook vandaag al niet het geval?’, etc.  

We willen in de toekomst vooral ook verder nadenken wat heel het kader van fresh 

expressions of church, te samen met andere modellen en ideeën rond kerkopbouw in eigen land 

en daarbuiten, te bieden heeft voor de Vlaamse bodem.397 Niet zozeer om ideeën te klonen, 

maar wel om out of the box te kunnen denken, een stuk te kunnen experimenteren met 

gedachten en ideeën, kortom, om het denken rond kerk-zijn en kerk vormen in Vlaanderen 

levendig te houden en inspiratie te bieden.  De traditionele kerken zijn vandaag in Vlaanderen 

erg leeg – op een paar uitzonderingen na, de nog overgebleven priesters zijn vaak overwerkt, 

de gemiddelde kerkleeftijd ligt erg hoog en christelijk gelovig zijn wordt door de modale 

Vlaming als een exotisch iets beschouwd – Welke  theoloog of theologe krijgt vandaag niet 

met schering en inslag de vraag: ‘En, bent u ook echt gelovig?’. Waarop verwachtingsvolle en 

enigszins cynisch-ogende blikken van alle andere aanzittenden aan de tafel op de theoloog of 

theologe worden losgelaten, die dan vervolgens (op z’n Vlaams) bescheiden begint te 

stamelen. Voor de toekomst van de kerk in Vlaanderen is het alvast belangrijk om initiatieven 

als de FE te bestuderen en na te gaan wat zij ons vertellen over kerk-zijn in een (post)moderne 

cultuur.398 

Als auteur van dit werk hoop ik in de komende jaren verder te exploreren wat 

gemeenschapsvorming in onze samenleving kan en mag betekenen. Dit bij voorkeur binnen 

de leerstoel Georges Vangelder399, een leerstoel opgericht door mevrouw Lies Pieck ter 

attentie van de wilsverklaring van haar man, wijlen Georges Vangelder, gewezen inspecteur 

rooms-katholieke godsdienst. 
                                                      
397

 Het expertisenetwerk kerkopbouw in Vlaanderen wil de reflectie over visie-ontwikkeling rond 

gemeenschapsvorming en leiderschap in het territoriale pastoraat in Vlaanderen bevorderen. Het eerste tweejarig 
traject van het expertisenetwerk kerkopbouw startte in juni 2008. In het academiejaar 2012-2013 werden twee 
bijeenkomsten georganiseerd over het thema fresh expressions of church. Praktisch theologe Liesbeth Pulinckx, auteur 
van deze masterproef, verzorgde de inhoud en ook werden priester Patrick Maervoet en Inge Hauchecorne van 
Klein-Brabant (Bornem) aan het woord gelaten over hun initiatief ‘Jonge Kerk Klein-Brabant’. Na de presentaties 
volgde steeds een bespreking en een reflectie van de groep. De groep van 2012-2013 is samengesteld uit 
professoren en personeel van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen (Marc Steen, Thomas Knieps, 
Annemie Dillen, Peter De Mey, Didier Pollefeyt, Angeline De Moor en Liesbeth Pulinckx) en mensen vanuit de 
brede kerkgemeenschap zoals Dirk Claes, Hugo Quintiens, Bart Mommerency, Tomas Folens, Lea Verstricht, 
Maria Verwimp, Annemie Luyten, Karel D' Huys, Liesbeth Goris, Rik Beckers, Ria Ombelets, Lies Pieck, Hans 
Vandenholen en Jeroen Thomas. Meer info op de Elisabeth-website (die ook fungeert als de website van het 
Academisch Centrum voor Praktische Theologie (Theopraxis), 
http://www.pastoralezorg.be/Theopraxis/748/kerkopbouw (toegang 27.05.2013). 
398 G. NOORT, S. PAAS et al., Als een kerk opnieuw begint. Handboek voor missionaire gemeenschapsvorming, Zoetermeer,  
Boekencentrum, 2008, p. 262. 
399 Webpagina Leerstoel Georges Vangelder, http://www.kuleuven.be/thomas/page/ecclesiogenesis-2020/ 

(toegang 16.05.2013). 

http://www.pastoralezorg.be/Theopraxis/748/kerkopbouw
http://www.kuleuven.be/thomas/page/ecclesiogenesis-2020/
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Opening leerstoel Georges Vangelder (2012). Meer info op: http://www.kuleuven.be/thomas/page/ecclesiogenesis-2020/ 
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Bijlage II. Vormingsdag: Southwark Vision Day.  

Imagine church for those who don’t do church 
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Bijlage III. Collage van verhalen van op de website van FE in Engeland400 
 

1. The Ark @ Crawcrook401  

 

 

“The Ark @ Crawcrook is a church, café and soft play centre near Gateshead. Deacon Tracey Hume 

and Superintendent Paul Saunders explain the concept. The Ark opened its doors this month and we 

aim to help children and adults to talk about God and learn more of Bible stories by providing a safe 

space in which to explore matters of faith. We look to serve the local communities of Crawcrook and 

surrounding villages - as well as the wider Gateshead area. Rev Liz Kent and Deacon Tracey Hume are 

the ministers there and they work alongside our centre manager Janette Lea. As a venue which can be 

used for children's parties, and lots of other events, we rely heavily on volunteers and party hosts.” 

 

“The Ark, a not-for-profit organisation, has been built on what was the site of the Robert Young 

Memorial Church in the village of Crawcrook. It is a fresh expression of church which aims to be a 

place where the community can meet, have fun, be supported and welcomed. We are inspired by the 

words of Jesus in Luke 18:16, 'Let the little children come to me, and do not hinder them, for the 

kingdom of God belongs to such as these'. There has already been a lot of interest in using these 

facilities. SNAP! (Special Needs Access Play) sessions are for children and adults with physical and/or 

learning disabilities, and developmental disorders such as autism. The play sessions, which are also for 

their siblings, are run outside of public opening times so that the children and adults can have exclusive 

                                                      
400 http://www.freshexpressions.org.uk/stories (toegang 18 mei 2013). 
401 http://www.freshexpressions.org.uk/stories/arkcrawcrook (Post date: Monday, 20 May, 2013) (toegang 

18.05.2013). 

http://www.freshexpressions.org.uk/stories
http://www.freshexpressions.org.uk/stories/arkcrawcrook
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use of the playframe and sensory room. We've made sure that all areas of the playframe are accessible 

via a mobile hoist.” 

 

“The playframe has been tailor made for The Ark because we managed to secure the rights to using 

drawings by popular illustrator and author Mick Inkpen. He's well-known for books like Kipper the 

Dog and Wibbly Pig but he has also produced many books based on the stories that Jesus told. We 

had the playframe designed with these Bible stories in mind and we chose about six images from each 

story. The idea is that we will take the children into the three-storey playframe and literally 'travel 

through' a Bible story with them because there will be illustrations in each part of the frame to 

highlight what we're talking about. There are quite a few commercial play centres in this area but 

nothing at all like this! Our play centre and conservatory is open to the public from 9am-3pm, Monday 

to Friday, for pre-school age children and birthday parties can be booked each evening and Saturdays.” 

 

“Our church centre manager, in a full-time role, oversees the day-to-day running of the centre and 

takes the bookings for it but is also very much part of the vision. Janette is like a mission partner 

because she has to work with our partner organisations as well as supervise two part-time café 

supervisors. Volunteers help us to run the café and keep a watch on the play centre. We also have party 

hosts who are going to co-ordinate the events that we will have as a party venue. Most of these hosts 

are local people and a lot of them are not involved with traditional church at all. We see it as being 
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about the community trying to help the community. That's why we hope to welcome one or two adults 

with learning difficulties to help in the café as problems in getting employment has come up as an 

important issue. One day each week we will close to the public from 1.30pm to 3pm so that local 

schools for children with special needs and disabilities can come in and use the facilities. We are also 

looking at doing money management courses and have been approached by groups for ex-addicts who 

want to use the space; there's certainly a lot of potential and we will keep on listening to what the 

community is saying to us.” 

 

“Of course we have to cover our costs as well but we are working with the council in an effort to 

access money to subsidise places for the disabled-only sessions. Our business plan shows that the 

birthday parties are what pay for the building and the café. The idea is that we cover costs so we can be 

as flexible as we can. Our aim is that The Ark will be self-funding, covering its staffing and other costs, 

in order that it is sustainable in the long term. We are also still seeking some funding for the equipment 

we will need for some of the more specialised needs of people with learning and physical disabilities. 

Play and Praise is just one of the ways in which we are looking to provide opportunities for people to 

explore faith. We were very aware that we didn't want to predict too far in advance what these 

opportunities need to 'look' like. There will be free sessions once a month but we are also planning to 

do café church. We are holding off at the moment because we just want to establish relationships in 

the first instance but it's pioneering ministry. It's important to listen to the questions that people are 

asking rather than answer things that people aren't asking in the first place! It's an open book at the 

minute.” 

 

“There isn't an existing congregation alongside us in this; we've got a blank canvas, only God know 

how it will develop! Whatever shape it takes in future, it will be useful for the Circuit as well because 

they will also be able to explore how to do new things. This isn't about setting up in competition with 

anything or anyone else; it's working with people the Circuit have already engaged with very closely so 

we do not end up trying to meet the same needs. Yes, there will be some overlap and there will be 

times when families are drawn to us rather than other churches in the area but we can't avoid that. It's 
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simply providing other routes for people to ask questions. We are a place of worship so we can still do 

weddings, baptisms and funerals. For some families who find their way into The Ark it may be the 

only time they come into a church building. If they are then looking for a baptism, for instance, it 

seems a sensible place to do it rather than going somewhere which seems very alien.” 

 

“It's important for us to get to know what people's physical needs are as well as their spiritual needs. 

Interestingly, the developing of partnerships and community links has already succeeded in opening up 

the eyes of the local council to what the church is all about. As a result, we are now getting quite a 

reputation for community involvement. We have learned that it's not about telling them why we are 

doing something; instead we simply do something because it's the right 'something' to do. They see the 

difference and recognise where our motivation is coming from. It's a lovely thing to be involved in; it's 

where God has called us to be.” 

2. d-church402 

“The multimedia, fresh expression of church started in December 2011 and has grown beyond all 

expectations. Elaine Lindridge explains more. d-church offers a monthly, online, 'service' in real time 

and its members interact with one another via Facebook, Twitter and a blog to explore spirituality and 

create community in a digital world. The original idea came from lay worker Chris Stephens of the 

Sunderland Methodist Circuit and a team of five of us now oversee its work. Our Facebook page has 

been 'liked' by 320 people and this gives them regular access to the online monthly service. The largest 

group of people using this are in the 35-44 age range. An example of the project's outreach comes 

from one of the online gatherings. During the time of prayer, 18 people contributed something to the 

prayer wall, 155 accessed the prayers and at least 215 saw them. On occasion the outreach extends to 

several hundred people at a time. The most popular post was a quote from John Wesley which was 

used as a blessing; it reached over 2,636 people virally. The team is particularly delighted to have made 

contact with several people who are on the edge of church or faith.” 

 

                                                      
402 http://www.freshexpressions.org.uk/stories/d-church (toegang 18.05.2013). 

http://www.freshexpressions.org.uk/stories/d-church
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“d-church has also become a regular 'meeting' place for some Christians for whom gathered worship is 
not always easily accessible. While it was always intended to be a virtual meeting, the team have now 
developed this project in the 'real' world with 'd-church@' gatherings. Questions as to the meaning of 
the letter 'd' are frequent and our response is deliberately vague. Does it mean digital? disciple? or even 
‘de’ (as in those who once were part of church but are no longer)? However people see it, we seek to 
encourage an online community gathering that is a safe place to discuss life and faith. It is for those 
who profess faith, seek faith and who doubt faith. It's for those who love the church and those who 
struggle with the church. Wherever you are, you are welcome to comment on the items, make prayer 
requests etc. We leave the contributions online for others to look at and comment on.” 

“We try to follow the d-church 10 commandments: 

1. do put God as number one  
2. do remember to worship God and God alone  
3. do blog about others in a way you would have them blog about you 
4. do treat the feelings of others with kindness (no bad language please) 
5. do walk in honesty, it's the best way to be 
6. do express your thoughts and views even if you think they may challenge the views of 

others 
7. do respect each other's views  
8. do remember love is patient (especially if uploads fail) 
9. do blog your own ideas (no copying without permission and also acknowledge source) 
10. do have fun” 

3. Side-door update 13 may 2013403 

 

“Elaine Watkinson is on the Mission Team at Gainsborough Methodist Circuit. She was involved in 

the ministry of the Side Door fresh expression of church in Grimsby for 12 years and continues to 

volunteer there. I was Circuit youth coordinator in Grimsby and Cleethorpes, and Side Door came 

about when people from the nearby Nunsthorpe estate turned up in increasing numbers to find out 

what was happening there. When the children from the estate first started to come, we felt very 

inadequate because they brought many issues with them. Initially we tried to integrate the children into 

existing churches but they would do things like whistle through prayers or applaud worship songs. So 

instead we developed church where we were and people started to respond to it, so much so that - in 

2005 - we became a recognised Methodist church in our Circuit and in 2010 became managing trustees 

of the building. In 2010 the Circuit gave us a year's trial to prove that we were self-sufficient. That 

went well and we continued. There was a real test last year because the whole heating system broke 

down and our congregation of 30 members (10 of whom are at university) managed to find most of 

the £76,000 needed to renew the system and continue our mission on the estate and surrounding area. 

It is a very difficult area and it is clear that if Side Door wasn't there, the young people wouldn't come 

to a traditional church at all. We believe that variety is very good for this sort of community; that's why 

we do a regular prayer weekend, take them to all sorts of events and also go out as a mission team. The 

encouragement is that we are reaching new people of all ages with the gospel, not just young people – 

children, young people, parents and the elderly. The biggest question we have is, 'Where do we go 

from here?' We have always had to fight our corner and plead our case but the concern is that Side 

Door is gradually being moulded back into the framework of what already exists in the Circuit; it feels 

like putting new wine into old wineskins. It's important to maintain its recognition as a church but it's 

difficult and finance is quite an issue. We don't have a collection, for instance, and - by the very nature 

                                                      
403 http://www.freshexpressions.org.uk/stories/sidedoor/may13, Post date: Tuesday, 7 May, 2013 (toegang 
18.05.2013). 

http://www.freshexpressions.org.uk/stories/sidedoor/may13
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of the outreach - the people we attract are not financially viable. Also we have not been established 

long enough to build up reserves or to have had legacies like those a traditional church might have. 

This is not always taken into account. The money comes in through tithes and donations but now, 

because we are recognised, we have to pay our assessment and we have a very large building. There is 

only a limited amount of money and resources available so to continue to put yet more in is very 

tough. I believe the problem is that many churches have become money-driven not passion-driven 

about mission. They think it's all about saving money for a rainy day but it’s pouring down outside. But 

it must be said that, on the whole, this work has been - and continues to be - a joy. When things get 

tough we need to remember that people's lives have been changed forever by the work and outreach 

of this small church family and it's important to celebrate that.” 

4. Quest-ion? youth project404 

 

“Elaine Watkinson is on the Mission Team at Gainsborough Methodist Circuit and, with her caravan, 

is pioneering the Quest-ion? youth project. I was Circuit youth coordinator in Grimsby and 

Cleethorpes and was involved in the ministry of the Side Door fresh expression of church in Grimsby 

for 12 years. However, I left the Grimsby Circuit because I was sure God wanted me to extend the 

mission, which wasn't possible within Grimsby at that time in the way he was calling me to do it. What 

I wanted to do was to go out and meet the young people wherever they happened to be. That meant 

going to places like car parks, playing fields, bus stops – all the areas where they just 'hang around' and 

wait to see what happens.” 

 

“I and a colleague then moved to the Gainsborough Circuit. We got a caravan - we called it Gabriel - 

and we'd hitch it up and move it on all over the place for what became The Quest-ion? youth project. 

Since then we've replaced 'Gabriel' with 'Abraham' – a more modern caravan – but the work to reach 

those beyond the reach of inherited church remains the same. We've started to build up quite a regular 

community but I have no idea how that will develop, I guess we'll just have to wait and see.” 

                                                      
404 http://www.freshexpressions.org.uk/stories/questionyouthproject, Post date: Tuesday, 7 May, 2013 (toegang 
18.05.2013). 

http://www.freshexpressions.org.uk/stories/sidedoor
http://www.freshexpressions.org.uk/stories/questionyouthproject
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“The project is not officially recognised as 'church' by all the Circuit, although recognised by 

individuals who are mission orientated, so we are looking to make it clear that what we are doing is not 

'new' or radical or strange; it's exactly what John Wesley did! I still volunteer at Side Door and the work 

has been - and continues to be - a joy. When things get tough we need to remember that people's lives 

have been changed forever and it's important to celebrate that.” 

5. The Anchor. Update 13 april 2013405 

“Hayley Matthews, chaplain for MediaCityUK at Salford Quays, has been appointed Rector of Holy 

Innocents, Fallowfield. She tells of how things have developed during her three years as coordinator of 

The Anchor, the chaplaincy's on site base. I'm very much looking forward to serving at Holy 

Innocents but there's no doubt it will be very different to what I've become accustomed to at 

MediaCityUK. At the moment it is unclear as to whether The Anchor will continue in the same way or 

if it will be time for something new there. I have been very fortunate in starting to form community in 

this place and I will take with me many happy memories of the people of Salford; the parishioners at St 

Clement's Church, Ordsall; my small army of volunteers; staff at the Holiday Inn who helped with 

many a gathering at the hotel; and the countless people I got to know at the BBC North - particularly 

those at Radio Manchester, Religion and Ethics, and Outreach who I worked very closely with.” 

 

                                                      
405 http://www.freshexpressions.org.uk/stories/theanchor/apr13, Post date: Monday, 29 April, 2013 (toegang 

18.05.2013). 

http://www.freshexpressions.org.uk/stories/theanchor/apr13
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“A true sense of community has developed around our regular Big Business Breakfasts as people got 

together to support and encourage each other. We also saw the building up of our community gospel 

choir and the impact of our Church Urban Fund volunteer programme, which enabled people to gain 

qualifications, work experience - and most of all confidence to know that MediaCityUK was a place for 

them, too. I would have loved a fresh expression of church to develop on site but the role was 

specifically missional as opposed to proselytising, with the aim of encouraging people into their own 

local faith communities rather than drawing them away. This has taught me to be more creative about 

sharing my faith in a way that is hopefully more 'parabolic' i.e. giving food for thought in the longer 

term rather than fully formed doctrinal answers to questions that haven't yet been asked. In a way, 

BBC Radio Manchester and Radio 2's Pause for Thought/Thought for the Day became my 'pulpit' as I 

took part in their programming on a regular basis. I was in a very privileged position with that but, on 

the whole, I discovered that it was important to be able to adjust to whatever the context and culture 

did - or didn't - provide. I found it encouraging when people began to realise that we didn't need a 

church building to be church. A lot of non-Christians along the way have asked me, 'But where is your 

church?' I would say to them that we are all 'bricks' of the church and that we needed to move away 

from the idea of the one building where everything is in the same place. The Anchor has certainly 

made me think a lot more about incarnating 'the Church' through people rather than it simply being 

seen as a place to 'go to'.” 

 

“There is something about being a chaplain that's like a game of 'tag' because you meet some many 

people from different networks and situations and, with God's help, reach out to them all in some way 

that will enable them to pass on God's love and grace, too. Social media was very important for this, 

some people would want to come to the Daily Prayer or Holy Communion every week but others - 

due to work patterns or commitments at home - would follow our prayer schedule on Twitter or use 

my blog as a mini-homily. I've been amazed at the 'secular' community activities that have provoked 

conversations around faith and spirituality, let alone the meaning of life, that simply being alongside 

people as a priest has given the opportunity for. During my time at The Anchor, I have been a spiritual 

companion to a number of people who would not otherwise have gone to church; others have been 

with me for a while and then wanted to find a church for themselves. My aim was always to encourage 

people to be independent in their spirituality; it wasn't my role to make them 'do' or 'be' any one thing 

– that was to be between them and God. The irony is that this encouraged people to ask more 

questions and feel more able to explore what they saw in a faith that wasn’t being imposed, just lived 

out through another ordinary human being experiencing similar everyday issues. I have really 
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contemplated the parables of the yeast and salt here and there's no doubt that the volunteers offer that 

salt and light. I believe they have grown in their faith and I think that is something which is a challenge 

to those in inherited church who can be somewhat parochial. Of course it's important to promote 

evangelism but I think we can become so intent on preaching the gospel that we forget what it is to be 

missional.” 

 

“There is a profound similarity between chaplaincy and those involved in fresh expressions of church 

in a sense of being: 

 a Christian presence; 

 pastoral; 

 engaged in social action and healing.” 

“The difference is that in standard chaplaincy we are missing the worshipping, ecclesial community. It 

can be like working in a desert but isn't that where the water's most needed?” 

“Note: At the time of writing, we do not know about the future of The Anchor which is a Churches 

Together initiative backed by the CofE. The chaplain is employed by the Diocese of Manchester.” 

6. Exeter's 'Heineken' church – five years on406 

“Exeter Network Church made history in November 2009 when the Church of England’s first ever 

Bishop's Mission Order officially authorised ENC as a new form of church. Jon Soper, one of ENC's 

leadership team, says it gives them a 'mandate to be missional'.” 

 

                                                      
406 http://www.freshexpressions.org.uk/stories/exeternetwork, Post date: Wednesday, 24 April, 2013 (toegang 
18.05.2013). 

http://www.freshexpressions.org.uk/stories/exeternetwork
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“It's generally business as usual but, in saying that, I do feel a little bit different because the BMO does 

explain us to the rest of the Christian community. We are recognised as being part of the Church of 

England but not within the parish system; and by not being geographically set in one place, we do have 

a licence to roam, to experiment. On the day that we became a BMO, the Bishop of Exeter, Rt Revd 

Michael Langrish, spoke about us being a Heineken church reaching the parts that the others don't 

necessarily reach. It's certainly a real bonus to have the weight of something bigger than ourselves 

mandating what we’re doing. We celebrate our fifth birthday this year, and it will be a real year of 

change. One of the biggest of those may be to make use of St Matthew's Anglican church and hall in 

the city. Currently we meet in a private girls' school but now some things could possibly operate from 

more of an established regional centre. The Maynard School is in its own grounds so people don't walk 

past the building. Previously we met on the quay and we built up strong relationships with people 

coming in from near and far. We need to get back to making those sorts of connections. Also our core 

gathering on the second Sunday of the month at the school can involve up to 250 people so the hall 

gets pretty full. Some people may question us going into what is recognisably a church building. I 

would say that as we move forward into different premises, we should hold firm to the mission and 

vision that God has given us wherever we are. Where we go next will be our third place, but we are 

going to call it a base or a tent – not a home. Having everyone move from one venue to another means 

that it will be important to keep focused on what God is doing in Exeter.” 

 

“We have to look at making it a really great place without becoming vain about it; being streetwise but 

also gracious and humble and using the buildings as a tool. There is a small congregation at St 

Matthew's and they are offering a long lease on the church and hall for us to use as we like though we 

will keep a small area in the church where the congregation will continue to meet for their own 

services. We will develop some new things too. One of the most recent initiatives has seen us partner 

with Christians Against Poverty to open a CAP Centre in Exeter. We’re already seeing God bring some 

interested people to our door and we want to see change in people’s lives. We have offices in the town 

but the work also goes on in people’s houses. There are enormous problems of debt and the stories 

that we hear are heartbreaking. ENC has become quite a different thing to what it was even a couple 

of years ago – changing from one size to another means it changes how people connect with each 

other and to those around them. In our early days, everybody used to pitch in and do everything 

together; now it's so big that you can't possibly know everyone.” 
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“Whatever the size of the ENC and its challenges, it's good to celebrate what God has done. Our fifth 

birthday will see the whole church, about 250 people, go away for a weekend to Fistral Bay, Newquay 

at the beginning of March. Revd Mark Bailey from Trinity Cheltenham, is our guest speaker, and we 

will also have worship, surfing, and a party with a band on the Saturday night. Networking in all sorts 

of ways is important to ENC; and we have various groups which meet in venues across the city. Some 

of the networks are more evangelistic while others are created to build up faith; the networks range 

from a large group for 18 to 25-year-olds called Essence to social activities with Women of a Certain 

Age!” 

7. Trail blazing times for Moot - Mar13407 

 

“Moot has started the formal process in seeking to set up an Acknowledged New Monastic Religious 

Community in the UK. In what is a new initiative of the Advisory Council for the Relations between 

Diocesan Bishops and Religious Communities (the body which oversees good governance and support 

of the various religious communities in communion with the Church of England), Moot has begun the 

discernment process being led by the two appointed visitors, Abbot Stuart Burns of the Anglican 

Benedictines and Sister Joyce of the Anglican Franciscans. A working party, made up of participants of 

the Moot Community and others pioneering new monastic communities elsewhere, has begun the 

careful negotiations to prayerfully seek a way forward. It is hoped that by the end of July 2013, there 

will be a formal proposal and completed constitution for the Community to consider before it goes 

before the Advisory Council. As a founding member of the Moot community, Ian Mobsby said the 

move was a trail blazing one: This is an exciting time, and an important piece of work, exploring in prayer and 

dialogue how Moot is growing up in its sense of vocation and sustainability.” 

8. Rainbow Worship408 

“The church of St Birinus and St John is surrounded by three residential care homes for adults with 

learning disabilities. When a few of the residents started attending Sunday morning worship, church 

members began to explore the idea of holding a regular service where those with disabilities would feel 

less inhibited and other residents from nearby care homes could also be invited. The first service was 

held in January 2006 and has met monthly on a Monday evening ever since. Worship is interactive, 

noisy, creative and, most importantly, a huge amount of fun. The team that lead Rainbow Worship 

describe it as immensely refreshing and highly rewarding. Over time, Rainbow Worship has developed 

a congregational life of its own. Those who participate increasingly see it as their main place of church 

belonging and, as a large group, they have been able to organise outings and events to raise funds as 

well as to have a good time. The Bishop of Buckingham confirmed six members of Rainbow Worship 

in April 2010 and reflected on his visit: [Rainbow Worship] is rumbustous and celebratory some of the time, but 

hushed and awed at others. Comments are chipped in from all around as things happen, like an ol' time revival meeting. 

Craft actvities are built in, and the management has radically tried to break down the distinction between client and 

helper. On one occasion, as Noah’s Ark was revealed in all its glory, a loud voice cried from the back, 'This is one I 

made earlier.' Bishop Alan, Weaving the Rainbow in Wycombe” 

                                                      
407 http://www.freshexpressions.org.uk/stories/moot/mar13, Post date: Friday, 8 March, 2013 (toegang 
18.05.2013). 
408 http://www.freshexpressions.org.uk/stories/rainbowworship, Post date: Wednesday, 25 July, 2012 (toegang 

18.05.2013). 
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9. Emmanuel Café Church - update Jan13409 

 

“Emmanuel Café Church, launched in 2005, meets on Sunday evenings at Emmanuel Centre, Leeds 

University. Matt Ward is Lead Chaplain to the University and also oversees Café Church. I'm on an 

open-ended contract here and I still feel that I'm in right place doing the right thing, but the Café 

Church all feels a bit fragile. In September 2012, the leavers were a group of people who had been 

involved from their first term so have been around for three years. It was a strong, cohesive group and 

it seemed that all of our long-standing members had gone. However there are also a lot of people who 

have been here for a year or two years and they are also really important. We don't seem to have had a 

lot of new people coming in recently but, based on previous patterns, I'd say that maybe it takes people 

a term or two to find their way to us.” 

 

“There's quite a mix of people who have previously been part of a church and others who have never 

had any links with church at all. Most of those without any church background come through 

conversations I have around the university, not necessarily when I'm working on Café Church. It can 

be very surprising to see how things develop. For instance, we have a student worker based at the 

chaplaincy office and she joined a knitting group. They weren't connected with us in any way but now 

they've asked her to do a Bible study for them in the café where they knit. To be honest I have mixed 

feelings because part of me wonders how this is sustainable because she's only with us for a year but, 

on the other hand, I'm thinking, 'How can I support this group and help it develop even though it's 

not part of Café Church?' The bottom line is that the whole thing is a risky enterprise which requires 

you to trust God all the time! If I just look at numbers, Café Church is pretty small - around a dozen or 

so regulars - but then I look back over the last five years and think about how many of the people who 

have been involved with Café Church are either training for ministry or involved in ministry in 

different ways already. There is something that is transformational, way beyond the numbers attending. 

Then I look at other churches in the area which have large-scale, band-led worship with 30 minute 

expository sermons and they regularly attract several hundred students. It would be the easiest thing in 

the world to say that we could do here what works 'over there' but that's not necessarily the right thing 

to do.” 

                                                      
409 http://www.freshexpressions.org.uk/stories/emmanuel/jan13, Post date: Monday, 14 January, 2013 (toegang 
18.05.2013). 
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“Other people may not see it that way because, as everywhere, resources and money is tight and I am 

often asked about numbers and finance and so on. That's the really difficult thing for me; namely how 

we actually make sense of 'measuring' things. We are in a culture that measures everything so it's no 

surprise that we are questioned about things like, 'How much giving do you generate?' Looking at my 

wider work at the University, a senior manager here was discussing the introduction of Key 

Performance Indicators for chaplaincy. Thankfully she did also say that it was important to measure 

the right things for those Indicators, reflecting the quality of the engagement that we are able to have. 

To me, this is something around the work of the ministry itself. Look at the investment that Jesus 

makes with certain individuals, at times it seems out of all proportion to what you would expect and 

yet the transformation in their lives is total. It can be very difficult to work out that balance but it's 

important to try. Café Church aims to equip young adults for their journey in faith and help them to 

continually draw on those resources. We give them the tools, not the answers. I work with a group of 

people who are very literate, very technically aware on the whole and very questioning so I have to 

engage with them in that way. It's knowing your community, trying to be with them and alongside 

them, and speak in their 'language'. As part of encouraging them in discipleship, everyone shares in the 

leading of Café Church. By the end of a year everyone will have taken a lead at some point, it's a very 

deliberate thing. They are all capable of doing it and sometimes people really surprise you by what they 

bring. It's important that we are aware of each other's needs and those of the community around us 

but it is also good to remember that we are part of the wider Anglican Church. There is a reason why 

we have a lectionary, and some of that is really valuable for us. As the leader of a community, the sort 

of approach we have at Café Church could feel quite threatening but I find it really refreshing - even 

though at times you have to very much think on your feet. It can be frustrating if you have done a lot 

of preparatory work but the conversations go off on a totally different tangent than you expected. It's 

then important to discern whether they've gone in a helpful direction or not!” 

10. JustChurch410 

 “A new church for young adults has been growing in Bradford since the appointment of a city centre 

Mission Priest, Chris Howson, in October 2005. The church takes inspiration from Micah 6.8, which 

exhorts concern for justice, and by liberation theology, expressed by Chris as get involved in your 

                                                      
410 http://www.freshexpressions.org.uk/stories/justchurch, Post date: Thursday, 20 September, 2012 (toegang 
18.05.2013). 
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context. Liberation theology teaches people to act first, reflect later, he explains. Our job was to hit the 

ground running, to see what worked and ditch what didn't.” 

“One of the first ways Chris sought to grow church was through JustChurch, a weeknight meeting that 

focuses its worship on the writing of letters on behalf of lobby groups like Amnesty 

International. Around 15 to 25 young adults attend, most of them new to church practice. The old 

Anglican chaplaincy centre near Bradford University where JustChurch meets is also host to a 

fair trade café. On the first Friday of every month up to 80 young adults – most new to church – meet 

there for an evening of live music and poetry called Soul Jam. It's about being alongside people and 

having fun, so people discover that this is a church that lets them be themselves, says Chris. But he is 

also concerned to connect people with the wider church and holds a weekly Eucharist on Sundays at 

noon. Soul Space is a relaxed, informal Anglican service where the Bible is told as a story rather 

than read and discussion replaces a sermon. We emphasise listening and making discoveries for 

ourselves, explains Chris. The service, attracting around 25 young adults, lasts about 50 minutes, 

then moves to the café for refreshments. Sundays also see an afternoon discussion group on faith 

issues and an evening service of Christian meditation. Young adults are introduced to any of these 

events through friends, and through actions such as peace vigils in the city centre, work with 

campaign groups, and a bike repair service run by church members jointly with a local squatters' 

collective. Our aim is to encourage real discipleship, to show that the kingdom of God is about 

showing love, and that we can make a difference in the world, says Chris.” 


