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De nieuwe kerk is vintage orthodox 
 
God is terug in de stad, maar niet op een vrijblijvende, bijbelloze manier: de nieuw stadskerk is los 
inde vorm maar streng in de leer: „Mensen zoeken iets waar je tegenaan kunt trappen. En wat dan 
niet wijkt.”  
 
Door onze redacteur Carola Houtekamer 
 
Wat zoeken moderne gelovigen? Ze zijn uitgekeken op de traditionele kerk, maar niet los van het 
geloof. Ze willen iets met God. Maar wat? Ze hadden altijd  – kort door de bocht – twee keuzes. Ze 
konden linksaf, naar een vrijzinnige, humanistische variant van het geloof. Denk Huub Oosterhuis en 
Carel ter Linden. Of rechtsaf, de evangelische Pinksterhoek in. 
 
Maar nu is er een derde optie. Kleine gemeenschappen die experimenteren met een nieuwe vorm van 
kerk-zijn, maar tegelijkertijd orthodox blijven. Ze breken niet los van hun moederkerk, zoals 
Oosterhuis dat deed, maar houden vast aan een traditioneel geloof. Vooral in Amsterdam schieten veel 
van deze nieuwe gemeenschappen uit de grond. 
 
Neem Stroom, dat mikt op jonge, stedelijke hoogopgeleiden. De nieuwe kerk is ontstaan uit de nogal 
traditionele gereformeerde kerk vrijgemaakt, waar ook voorganger Martijn Horsman vandaan komt.  
Maar Stroom doet het helemaal anders. De groep, die inmiddels bestaat uit 120 man die soms of 
regelmatig komen, komt niet samen in een kerkgebouw, maar in bioscoop Kriterion. Moeilijke vragen 
mogen worden gesteld. Is er een God? Leidt geloof niet tot meer geweld in de wereld? Is de 
christelijke moraal niet willekeurig en middeleeuws? Er wordt meer geluisterd naar Johnny Cash dan 
samen gezongen. De nadruk ligt op hier en nu zinvol leven. Want, zegt Horsman, „God bekommert 
zich ook om deze wereld, dat is onze toekomst. Salvation is not a pie in the sky when you die.”  En 
allerlei mensen die zich niet direct thuis voelen in een kerk – homo’s, atheïsten, twijfelaars – zijn 
welkom. Maar tegelijkertijd houdt Horsman vast aan een onversneden, orthodox geloof. Het verhaal 
van Jezus en genade en een God die zich met deze wereld bemoeit. „Mensen zoeken een ander 
geluid”, zegt hij. “Iets waar je tegenaan kunt trappen. En wat dan niet wijkt.” Ze zoeken een geloof dat 
je terugziet in hoe iemand doet, zegt hij. “Anders is het niks waard.”  
 
„Mensen zoeken een robuuste manier van geloven”, zegt ook Stefan Paas, bijzonder hoogleraar 
kerkplanting en kerkvernieuwing aan de Vrije Universiteit.  „Vintagegeloof. Iets wat niet overal te 
horen is, dat maakt het spannend. Orthodoxie is nu vernieuwend.” Paas was zelf een van de oprichters 
van het nieuwe Via Nova in Amsterdam, dat ook mikt op hoogopgeleiden, en veel ruimte maakt voor 
kunst en klassieke muziek in de kerkdienst. Hij ziet dat het de jonge generatie beter lukt om ‘robuust 
geloof’ te combineren met openheid. „Jonge mensen kunnen dat. Ze houden zich niet in, ze zijn eerlijk 
over wat ze geloven. Maar ze rekenen anderen er niet op af als die dat niet kunnen.” 
 
Veel van deze nieuwe kerken zijn juist ontstaan uit behoorlijk orthodoxe kerken zoals de 
gereformeerde kerk vrijgemaakt en de christelijke gereformeerde kerken, zegt Paas. Deze kerken 
moesten toezien hoe de banken op zondag leger en leger raakten. „Toen ontstond het idee dat er wat 
moest gebeuren. En niemand liep dat in de weg.” Omdat het vaak te veel gevraagd is van oudere 
kerkgangers om het roer helemaal om te gooien, begonnen ze dochterondernemingen, die iets nieuws 
gingen proberen. De grote PKN (Protestantse Kerk in Nederland) stak vervolgens ook geld in 
‘pioniersplekken’.  
 
Inmiddels zijn er naast Stroom en Via Nova ook StroomWest, een werkplaats voor creatieven,  de 
Thomaskerk voor „zingeving op de Zuidas” en de Binnenwaai op IJburg voor iedereen, „protestant, 



katholiek, moslim, boeddhist, hindoe, humanist, atheïst, nihilist, fatalist of positivist.”  Er zijn ook 
nieuwkomers die zich speciaal richten op allochtone buurtbewoners, zoals het Amsterdamse multi-
etnische Hoop voor Noord, of Oase voor Nieuw-West. En andere steden doen mee: ‘netunity’ (van 
netwerk en community) Blossom030 in Utrecht, multiculturele kerk Boei 90 in Den Haag, Geloven in 
Spangen in Rotterdam.  
 
Wat deze stadse kerken met elkaar gemeen hebben, is dat ze missionair zijn:  ze willen ongelovigen 
trekken. Ze proberen multicultureel te zijn –  al lukt niet alle kerken dat. Ze hameren op 
gemeenschapszin in een individualistische maatschappij en ze willen het geloof relevant makenvoor 
de maatschappij, door zich in te zetten voor vluchtelingen of buurtbewoners. En ze zijn vrijwel 
allemaal protestants. In de katholieke hoek bestaan ook vernieuwende groepen, maar die vallen al snel 
buiten de moederkerk, zoals Ekklesia Breda of de leden van de San Salvatorkerk in Den Bosch die 
voor zichzelf begonnen. 
 
De nieuwe kerken (of communities, emerging churches, werkplaatsen, netunities   – hoe ze zich ook 
noemen) zijn overal te vinden, behalve in een kerkgebouw. Ze zitten op zolders, in kleine 
theaterzaaltjes, bij mensen thuis, in bioscoop Kriterion of debatcentrum de Rode Hoed. Daarmee 
hopen ze de eerste drempel voor zoekenden om binnen te komen – wie stapt er nou een kerkgebouw 
binnen? – weg te nemen.  
 
Daar gaat het Martijn Horsman van Stroom ook om: drempels weghalen. Wwant de hedendaagse 
cultuur en de kerk zijn uit elkaar gegroeid, zegt hij. „Je kunt eigenlijk niet meer van nieuwkomers 
vragen om naar de kerk te komen. Ze gaan die culturele grens niet meer over. Het is allemaal zó 
anders: de muziek, de lange preken, de Bijbelse verhalen, samen zingen, het hele idee dat je je lang 
aan een gemeenschap bindt. Wanneer luister je nou nog drie kwartier naar iemand? Alleen als het een 
cabaretier is.” 
 
Je moet bereid zijn die christelijke gewoontes te slopen, zegt Horsman. Hij werd geïnspireerd door de 
Amerikaanse  stadsdominee Tim Keller, die zalen vol ongelovige New Yorkers trekt. „Ik ben de 
brieven van Paulus anders gaan lezen. Ik zag hem toch vooral als een vrouwenhatende, sikkeneurige 
pessimist. Maar eigenlijk had hij een heel radicaal standpunt. Als het levensreddend is om mensen in 
contact te brengen met Jezus, dan mag niets tussen die twee in de weg staan.” 
Dus zoekt Horsman de spanning  op tussen de sloophamer en de bijbel.  Mensen uitnodigen om mee te 
doen in Gods koninkrijk, zonder ze weg te jagen met onbegrijpelijke leefregels. Neem ongehuwd 
samenwonen, zegt Horsman. “De normen van de kerk staan daar ver vanaf. Dan moet je mensen niet 
aanspreken op die norm, maar opnieuw beginnen met het verhaal van het christelijk geloof over liefde 
en trouw.”  
 
Die spanning zit ook in hoe Stroom de bijbel leest. Horsman: “Je kunt tegen mensen zeggen: dit 
Bijbelgedeelte kun je afdoen als ouderwetse immorele troep. Je kunt ze ook vragen het nog eens in 
overweging nemen.” 
 
De nieuwe kerken groeien. Het lukt hen, meer dan de traditionele, om nieuwe gelovigen te of 
‘herintreders’ te trekken. Maar nee, ze zullen het tij van de ontkerkelijking niet keren, zegt Stefan 
Paas. „Het is een druppel op de gloeiende plaat. Maar de druppel is er wel.” Hier wordt aan een 
nieuwe vorm van christendom gebouwd. 
 

Stroom en StroomWest 
Het Amsterdamse Stroom  houdt diensten in bioscoop Kriterion. Een dienst kan beginnen 
met een singer/songwriter of een stuk muziek. Horsman spreekt een half uur, bijvoorbeeld 
„over revolutie, over dat iedereen zijn eigen gang gaat, of over hoe God door chaos werkt”, 
en na de dienst is er koffie in het café, tussen het bioscooppubliek.  
Eens in de maand eten mensen samen, en door de week komen groepen die bij elkaar in de 
buurt wonen bij elkaar.  



In de kerk, in 2006 ontstaan uit een gereformeerde vrijgemaakte kerk, is veel ruimte voor 
vragen en debat. Het publiek is jong, autochtoon en hoogopgeleid, en veel mensen zijn 
maatschappelijk actief, bijvoorbeeld voor de Vluchtkerk.  
  
StroomWest is de dwarse aftakking van Stroom, onder leiding van theoloog en theatermaker 
Rikko Voorberg. StroomWest is geen kerk, maar „een verzamelplaats voor creatieve 
christenen, agnosten en atheisten die geïnteresseerd zijn in de grote verhalen over  geloof, 
zingeving en liefde.” Voorberg: „Wij slopen om te kijken of er binnenin nog iets zit.” 
StroomWest doet niet aan kerkdiensten, maar organiseert performances, werkt aan 
theatervoorstellingen en houdt soms een feestje. De groep bestaat uit een man of vijftig die 
in meer of mindere mate verbonden zijn. Per jaar bekijkt de groep wat het het komende jaar 
gaan doen.  
  
Bij Kerst organiseert Stroom een kleine dienst, met gluhwein en avondmaal. Horsman: „We 
gaan niet concurreren met al die prachtige Kerstnachtdiensten in Amsterdam.” StroomWest 
bezoekt rondom Kerst een theatervoorstelling over radicalisering, en doet verder  niks. 
Voorberg: „Kerst is zo'n wollig feest. Dat vier je maar met familie.”  
  
Oase voor Nieuw‐West. 
Oase  in Amsterdam wil een echte buurtkerk zijn. En daar bijna 70 procent van 
Slotermeer/Geuzenveld allochtoon is, wil de kerk dat ook zijn. De groep is gegroeid naar zo’n 
tachtig man, van allerlei nationaliteiten. 50 procent is van niet Nederlandse afkomst. Op 
zondag is er een dienst met vertaling naar Engels, Arabisch en Spaans, door de week zijn er 
groepen die samenkomen en praktisch helpen in de wijk.  
  
Na de kerkdienst is er een lunch, die ook wordt bezocht door buurtbewoners die niet naar de 
dienst komen.  De kerk, in 2009 begonnen vanuit een christelijk gereformeerd / Nederlands 
gereformeerde kerk, trekt ook moslims, die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof.  
  
Hoe gaat dat, zo’n gemengd publiek? Voorganger Serge de Boer: „Wij gaan uit van het idee 
dat alle mensen bezig zijn met zingeving, alle mensen liefde, vergeving en genade nodig 
hebben en iedereen gekend willen worden. En alle mensen schieten tekort. Dat is de basis 
om vanuit te preken.”  
Bij Kerst is er op de 23ste een dienst en lunch („veel mensen in de wijk vieren überhaupt 
geen Kerst, dus dat kan prima op de 23ste”). Op Kerstavond is er een diner, een dienst en 
een borrel.  
  
Blossom030 
Blossom030 is een netunity  – een combinatie van een netwerk en een community – in 
Utrecht, vier jaar geleden ontstaan vanuit de Protestantse Gemeente Utrecht. Een van de 
voortrekkers is Charissa Bakema. „Wij kregen de vrijheid om totaal iets anders op te zetten.”  
  
Blossom030 heeft zo’n driehonderd geïnteresseerden op de maillijst staan. De groep 
organiseert eens in de maand een viering in een kloostertje, met eten, bidden, film en 
gesprek. Daarin staat Jezus centraal. De vieringen trekken zo'n 15 tot 30 mensen. Verder zijn 
er veel events en projecten, zoals een wandeling door de stad langs levensbeschouwelijke 
organisaties, een dansavond waarop jongeren met ouderen dansen, een serie avonden met 
als thema ‘de bijbel voor dummies’ of een levensbeschouwelijk onderwerp. Elk event trekt 
een ander publiek. 
  
De vaste klanten van Blossom030 zijn voor het merendeel jong, autochtoon en hoogopgeleid. 
„Wij trekken mensen die graag hun eigen leven uitstippelen.” Blossom030 heeft geen 



voorganger of dominee, maar drie mensen die alle evenementen op elkaar afstemmen en 
nadenken over „het spoor waarop we zitten.” Sommige bezoekers zijn orthodox, anderen 
niet. Is Blossom030 nog wel een kerk? Bakema: „Blossom030 is een kerk in de brede zin van 
het woord. We zijn een groep mensen die iets met God willen.” Bij Kerst doet Blossom030 
niets speciaals. Een aantal leden heeft  wel meegedaan aan een Kerstvoorstelling in de 
gevangenis,  met liedjes. „En in januari gaan we weer verder.” 


