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Woord vooraf  

 
 
Voor u ligt het eindresultaat van een survey onderzoek onder jongeren en kerkenraden van de Gereformeerde 
gezindte. Het rapport ‘Jong, [goed] gelovig & kerk: de rol van het kerkelijk leven in de belevingswereld van 
jongeren’ behandelt zeer actuele thema’s die de volle aandacht verdienen vanwege de basale vraagstukken die 
de revue passeren. Daarnaast is het onderzoek een voorbeeld van een goede samenwerking tussen de 
praktische theologie en de sociale wetenschappen. 
 
Ik heb veel waardering voor het initiatief en de bereidheid van de onderzoekers Hayo Wijma en Jeannette 
Slendebroek dit onderzoek te verrichten dat tamelijk uniek is voor onze achterban. 
 
Op deze plek wil ik verder alle respondenten bedanken die de bereidheid hebben getoond de vragenlijst in te 
vullen. Verder wil ik Joukje Faber bedanken voor het verzorgen van de lay-out en de druk van dit rapport. 
 
Tenslotte spreek ik op deze plek de hoop en verwachting uit dat dit onderzoek helpend mag zijn. Ik verwacht 
dat dit onderzoeksrapport niet voor iedereen even gemakkelijk te lezen is. Niet omdat het niet leesbaar zou 
zijn, maar als gevolg van de erin aangeduide problematiek. Desondanks is het mijn wens dat dit onderzoek 
zowel kerkelijke ondersteuners als jongeren mag helpen bij het vinden van een geestelijk huis in de gemeente.  
 
Dr. H. Geertsema, 
Directeur Academie Theologie GH 
 



 
 
 

 

 

‘Nadat elk van zijn zonen zo’n feest had 
gegeven, lied Job hen bij zich komen voor 

een reinigingsritueel.  

Hij stond dan ’s ochtends vroeg op om voor 
elk van hen een offer te brengen, want hij 
dacht bij zichzelf: Misschien hebben mijn 

kinderen wel gezondigd en God in hun hart 
vervloekt.  

Job deed dit telkens weer.’ 

 
Job 1: 5 
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Samenvatting 

 
 
Aanleiding voor dit onderzoek waren ervaringen die opgedaan werden in de advies/dienstverlening van 
docent/adviseurs van de Academie voor Theologie van de GH. Zij kwamen tot de conclusie dat zij gemeenten 
op het gebied van jeugd- en jongerenbeleid beter van dienst konden zijn wanneer zij accurate en up-to-date 
informatie zouden hebben betreffende jongeren en hun plaats in de kerkelijke gemeente.  Daarom werd 
besloten tot het doen van een landelijk onderzoek. De vraagstelling van het onderzoek was: 
 
Welke rol speelt het kerkelijk leven binnen de belevingswereld van jongeren binnen de Gereformeerde kerken in 
Nederland volgens jongeren zelf en volgens kerkelijke ondersteuners? 
 
Het onderzoek werd opgesplitst in de volgende deelvragen: 
1. Wat is de algemene indruk van jongeren over onderwijsactiviteiten zoals catechese en jeugdverenigingen? 
2. Hoe beleven jongeren de kerkdiensten? 
3. Met welke vragen en problemen kampen jongeren volgens henzelf en volgens kerkelijke ondersteuners? 
4. In hoeverre hebben jongeren bij hun vragen/problemen vanuit de kerk ondersteuning gekregen om hierin 

verder te komen volgens de jongeren zelf en volgens de kerkelijke ondersteuners? 
5. Welke redenen hebben jongeren om wel of niet actief te zijn binnen de kerk of de kerk te verlaten volgens 

jongeren en volgens kerkelijke ondersteuners? 
 
De vragenlijsten zijn ingevuld door 439 jongeren uit de Gereformeerde kerken in Nederland en door 116 
gemeenten (178 kerkelijke ondersteuners). 
 
De belangrijkste/opvallendste resultaten van het onderzoek zijn: 
Uit het onderzoek blijkt dat er duidelijk verschil is tussen de antwoorden van mannen en vrouwen (jongeren). 
Vrouwen geven vaker aan dat ze bezig zijn met geloof en geloofsbeleving dan mannen. Mannen zijn meer bezig 
met vragen rond levensstijl. Vrouwen zijn ook positiever over kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten 
zoals catechese en jeugdvereniging.  
 
Het is opvallend dat kerkelijke ondersteuners over het algemeen goed in beeld hebben wat de vragen zijn waar 
jongeren mee worstelen. Maar hoewel zij best zien dat veel jongeren vragen/problemen hebben rondom 
geloof en geloofsbeleving slagen zij er niet in deze jongeren daarbij behulpzaam te zijn. Als het gaat om 
kerkverlating geven kerkelijke ondersteuners vaak formele en jongeren vaak persoonlijke redenen op.  
 
Veel jongeren worden bij de vragen en problemen die hen bezig houden weinig geholpen door mensen uit de 
kerk. De catecheet komt er in de meeste gevallen nog het minst slecht af. Hoewel jongeren aangeven met 
hem/haar vaak een minder goede relatie te hebben dan met bijvoorbeeld jeugdleiders, helpt de catecheet hen 
het meest bij de problemen waar ze in hun leven tegenaan lopen. Hieruit blijkt dat een goede relatie pas van 
waarde is wanneer er ook relevante inhoud gecommuniceerd wordt. Inhoud en relatie blijken vooral belangrijk 
te zijn, wanneer binnen een goede relatie inhoud relevant gemaakt wordt voor het leven van jongeren. 
 
Het blijkt voor geloofsoverdracht noodzakelijk wanneer verschillende generaties gemeenteleden elkaar kunnen 
ontmoeten. Tijdens deze ontmoetingen moeten waarden, normen en betekenissen worden voorgeleefd en 
moeten ervaringen van jongeren verbonden worden aan datgene waar de geloofsgemeenschap voor staat. 
Deze be-waardende communicatie ontbreekt.  
 
Het onderzoeksrapport sluit af met een aantal aanbevelingen voor gemeenten die met de 
onderzoeksresultaten aan de slag willen. 



8  Jong, [goed] gelovig & kerk 

 
 
 



 

De rol van het kerkelijk leven in de belevingswereld van jongeren  9 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

 
 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

De Gereformeerde Hogeschool heeft in 2008 een positie in het werkveld gekozen van ‘Centrum van Kennis’. 
Daarmee wil niet alleen gezegd zijn dat er binnen de verschillende curricula kennis overgedragen wordt, maar 
ook dat er vanuit de curricula nauw contact is met het werkveld. Zodanig dat tendensen en achtergronden 
daarvan snel gesignaleerd, onderzocht en verwerkt kunnen worden tot nieuwe onderdelen voor curricula. Vaak 
hebben lectoraten een belangrijke functie in dit proces. Binnen de Academie Theologie zijn docenten 
werkzaam als adviseur, met name op domeinen als jongerenwerk, pastoraat en/of (missionaire) 
gemeenteopbouw. Gebaseerd op langdurige ervaring en studie van state-of-the-art literatuur, begeleiden deze 
docenten kerkelijke gemeenten binnen een diversiteit aan vraagstukken, soms ook in het kader van 
afstudeerprojecten.  
In het voorjaar van 2010 zijn docent/adviseurs van de Academie Theologie binnen enkele kerkelijke gemeenten 
actief geweest rond hetzelfde thema. Gemeenteleden of leden uit leiderschapsteam binnen deze gemeenten 
onderkenden dat zij er niet in slagen en slaagden, een duurzame relatie tussen de gemeente en hun jongeren 
te ontwikkelen en te onderhouden. Om oorzaken op lokaal niveau scherper in beeld te krijgen, hebben de 
docent/adviseurs trajecten ontwikkeld waarbinnen diverse onderzoeksmethoden zijn gebruikt. Individuele 
interviews, web based enquêtes en LSI-achtige groepsinterviews. Deze onderzoeken hebben in alle gevallen 
geleid tot conclusies en aanbevelingen, die het proces van gemeenteopbouw en met name de relatie tussen 
gemeente en jongeren, weer een impuls hebben geven.  
Voor zover deze werkwijze bezwaren heeft gekend, hadden die vooral betrekking op het feit dat onderzoeken 
lokaal en voor één kerkelijke gemeente zijn gedaan. Conclusies en aanbevelingen zijn weliswaar als adequaat 
ervaren, maar het ontbrak aan mogelijkheden om kennis te generaliseren. Daarbij is het ook voor 
docent/adviseurs evident dat deze gemeenten niet de enigen zijn waar de relatie tussen de gemeente en haar 
jongeren te wensen overlaat.  
Ook is duidelijk dat zij niet de enigen of de eersten zijn die hierover in gesprek zijn met gemeenteleden, leiders 
en of jongerenwerkers. In 2003 presenteerde onderzoeksbureau Barna resultaten van een onderzoek onder de 
kop: ‘Kerk raakt twintigers kwijt.’ In 2006 presenteerde Bijbelschool De Wittenberg in samenwerking met de 
CHE het onderzoek ‘Op kousenvoeten de kerk uit.’ Minder recent – en nog steeds actueel- is natuurlijk de 
doctoraalscriptie van Piet van der Ploeg: ‘Het Lege Testament’. 
Docent/adviseurs kennen de onderzoeken, maken de relevantie van de aanbevelingen wekelijks tot 
maandelijks mee. Maar hoe staat het er anno 2010-2011 voor? Vijf jaar na het meest recente onderzoek, 25 
jaar na een eerder, geruchtmakende publicatie?  
Vanuit de drijfveer ‘Centrum van Kennis’ heeft de Academie Theologie besloten het initiatief te nemen tot een 
nieuw onderzoek. Naar motieven van jongeren om hun plek in de kerk – of daarbuiten – in te nemen. Naar de 
vraag wat de leiders van hun gemeenten daarvan weten, hoe ze daarover denken en wat ze ondernemen. Om 
enerzijds in de adviesdienstverlening plaatselijke gemeenten beter van dienst te kunnen zijn en anderzijds 
binnen het curriculum beter te kunnen focussen op waar het om gaat. Zodat uiteindelijk niet alleen de 
adviesdienstverlening, maar ook het curriculum state-of-the-art blijft. Conclusies en aanbevelingen van dit 
onderzoek vormen zo de basis voor het curriculum van de Minor Jongerenwerk.  
In het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken heeft de Academie Theologie een partner gevonden, zonder 
wie dit onderzoek niet uitgevoerd had kunnen worden. 
 
 

1.2 Voorlopige probleemstelling 

Het kader waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt, is in de vorige paragraaf geschetst. De doelstelling van dit 
onderzoek is geformuleerd als het inventariseren van motieven die jonge mensen anno 2010 hebben om hun 
kerkelijke gemeente te verlaten en hoe kerkelijke ondersteuning van invloed is op het nemen van het besluit 
de kerkelijke gemeente te verlaten. Daarmee wil dit onderzoek vooral een survey zijn, waarin onderzoekers 
een zo breed mogelijk overzicht willen schetsen gerelateerd aan en begrepen vanuit relevante actuele 
literatuur rond jongeren, geloven en kerkelijke gemeenten.  
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Vraagstelling:  
Bij de start van dit onderzoek (najaar 2010) is de vraagstelling in eerste instantie als volgt geformuleerd:  
 
‘Welke redenen hebben jongeren om Gereformeerde kerken in Nederland te verlaten en welke redenen kennen 
kerkelijke ondersteuners?’ 
 
Als gevolg van de complexiteit om in contact te komen met jongeren die hun kerkelijke gemeente hadden 
verlaten

1
, is de vraagstelling verbreed tot de volgende (voorjaar 2011):  

 
‘Welke rol speelt het kerkelijk leven in de belevingswereld van jongeren binnen de Gereformeerde kerken in 
Nederland volgens jongeren zelf en volgens kerkelijke ondersteuners?’ 
 
Deelvragen: 
Op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken bij lokale kerkelijke gemeenten zijn de volgende deelvragen 
geformuleerd: 
1. Wat is de algemene indruk van jongeren over onderwijs activiteiten zoals catechisatie, jeugdvereniging 16- 

en 16+? 
2. Hoe beleven jongeren de kerkdiensten? 
3. Met welke problemen en vragen kampen jongeren volgens henzelf en volgens kerkelijke ondersteuners? 
4. In hoeverre hebben jongeren bij hun problemen/vragen vanuit de kerk ondersteuning gekregen om hierin 

verder te komen volgens jongeren en kerkelijke ondersteuners? 
5. Welke redenen hebben jongeren om wel of niet actief te zijn binnen de kerk of de kerk te verlaten volgens 

jongeren en kerkelijke ondersteuners? 
 
 

1.3 Begripsafbakening 

Onder ‘Gereformeerde Kerken in Nederland’ verstaan onderzoekers:  
• Christelijke Gereformeerde Kerken 
• Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 
• Nederlands Gereformeerde Kerken 
• Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) 
• Hersteld Hervormde Kerk 
• Protestantse Kerk Nederland 
• Evangelische/Baptisten gemeenten 
 
Onder kerkelijk leven wordt verstaan: 
• Onderwijs, zoals catechisatie, jeugdvereniging 12 - 16-jaar en 16+ 
• Kerkdiensten 
• Activiteiten, zoals jeugdsoos, huisgroepen etc. 
• Ondersteuning door predikanten, (jeugd)ouderlingen, diakenen, jeugdleiders, ouders 
• Onder kerkelijke ondersteuners vallen in de eerste plaats de respondenten die de vragenlijst voor 

kerkenraden hebben ingevuld, en in de tweede plaats alle personen die een functie hebben binnen de 
kerken, zoals later in onderzoek nog terugkomt (leider jeugdverenigingen, mentoren etc.). 

 
 

1.4 Structuur onderzoeksrapport 

Hoofdstuk 2 maakt de gevolgde onderzoeksmethodiek inzichtelijk. Hoofdstuk 3 bevat de presentatie van de 
onderzoeksresultaten. Daarbij is de structuur van de vragenlijst als ordening gebruikt. Per actor of activiteit 
worden kwantitatieve resultaten gepresenteerd en – indien aan de orde – ook analyses van kwalitatieve 
resultaten. In bijna alle gevallen bestonden de kwalitatieve resultaten uit opmerkingen die door respondenten 

                                                      

 
1
 Binnen de kerken zoals gedefinieerd in § 1.4. bestaat niet (altijd) een centrale registratie van jongeren die hun lidmaatschap hebben 

opgezegd. In hoofdstuk 2 ‘Methoden’ is beschreven hoe de onderzoekers in contact hebben willen komen met de doelgroep en daar was 
altijd de instemming en steun van plaatselijke kerkenraden voor nodig. Veel van die kerkenraden hebben niet gereageerd op het verzoek 
deel te nemen, of ze hebben nadrukkelijk te kennen gegeven niet deel te willen nemen aan dit onderzoek. Van kerkenraden die wel 
gereageerd hebben, heeft een deel aangegeven deze jonge (ex-)gemeenteleden gewoon niet in beeld te hebben. 



 

De rol van het kerkelijk leven in de belevingswereld van jongeren  11 

zijn gemaakt na een vraag of een cluster van vragen. Hoofdstuk 3 wordt afgesloten met een puntsgewijze 
opsomming van onderzoeksresultaten van het empirisch gedeelte van dit onderzoek. Hoofdstuk 4 bevat een 
weergave van literatuuronderzoek dat in het kader van deze survey is uitgevoerd. Actuele of relevante 
literatuur is gekozen, om de resultaten van empirisch onderzoek beter te verstaan. Hoofdstuk 5 beschrijft 
conclusies en aanbevelingen. Allereerst worden conclusies geformuleerd op basis van het empirisch deel van 
deze survey. Daarna worden deze conclusies geïnterpreteerd vanuit de resultaten van literatuuronderzoek, om 
op basis daarvan aanbevelingen te formuleren. Dan zijn er aspecten die voorbij de conclusies gaan: gedachten 
van onderzoekers op basis van verbanden die zij gelegd hebben, observaties die ze gedaan hebben. Dit is 
beschreven in hoofdstuk 6: Discussie. 
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Hoofdstuk 2 Methoden 

 
 

2.1 Steekproef 

Er waren twee doelgroepen: jongeren en kerkenraden. 
 

2.1.1 Jongeren 

Jongeren tussen ongeveer 14 en 30 jaar uit de Gereformeerde richting. In eerste instantie betrof het jongeren 
uit de Christelijke Gereformeerde kerk (CGK), Nederlands Gereformeerde kerk (NGK) en de Gereformeerde 
Kerken vrijgemaakt (GKv). Daar zijn later in het onderzoek jongeren uit vooral de Gereformeerde Gemeente 
(GG) , Hersteld  Hervormde Kerk (HHK), Protestantse Kerk Nederland (PKN) en enkele jongeren uit de 
Evangelische/Baptisten gemeente bijgekomen. In totaal hebben 439 jongeren gereageerd, waarvan er 381 de 
vragenlijst in zijn geheel hebben ingevuld. Hiervan waren zeven respondenten (iets) ouder dan 30 jaar. 
Jongeren die de vragenlijst voor een groot deel hebben ingevuld zijn ook meegenomen in de analyses, omdat 
de informatie die hiermee verkregen werd, van belang was voor het onderzoek.  
 
Jongeren werden op drie manieren benaderd:  
1. Via scriba’s, predikanten en daarmee ook via kerkenraadsleden, dus via de sneeuwbalmethode. 
2. Via studenten van de GH op twee manieren: direct (select) door hen te verzoeken de vragenlijst in te 

vullen en indirect via de sneeuwbalmethode door hen te vragen de mail door te sturen naar vrienden, 
kennissen etc. 

3. Via studentenverenigingen direct en indirect: direct (aselect) door studentenverenigingen van universitair 
en Hbo niveau te benaderen en indirect via de sneeuwbalmethode door de secretarissen van deze 
studentenverenigingen te vragen de mail door te sturen naar hun studenten. Dit betrof voornamelijk 
Gereformeerd vrijgemaakte studentenverenigingen, Reformatorisch/Christelijke studentenverenigingen en 
studentenverenigingen van de Navigators. 

 

2.1.2 Kerkenraden 

Kerkenraden werden als volgt benaderd: alle scriba’s en predikanten van de CGK, NGK en GKv werden via een 
mailing benaderd door de Academie Theologie van de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle. Dit betreft de hele 
populatie van 550 adressen. In totaal hebben 178 scriba’s, predikanten en kerkenraadsleden gereageerd. Soms 
hebben meerdere kerkenraadsleden van één gemeente gereageerd. Dit betekent dat er minder gemeenten 
hebben meegedaan, namelijk 116 gemeenten.  
De kerkelijke achtergrond van kerkenraden was dus beperkt tot deze drie kerkelijke richtingen, terwijl de 
kerkelijke achtergrond van de jongeren in de loop van het onderzoek is uitgebreid met leden uit de GG, HHK, 
de PKN en de Evangelische gemeente/Baptisten gemeente. 
 
 

2.2  Procedure 

Allereerst zijn alle scriba’s en predikanten in het najaar van 2010 benaderd via een e-mailing. Daarin werd 
aangekondigd dat dit onderzoek van start zou gaan. Ook werd hen gevraagd aan dit onderzoek te willen 
deelnemen. Tenslotte werd hen uitgelegd hoe jongeren benaderd zouden worden en werd hen gevraagd alvast 
te starten met het verzamelen van e-mailadressen van jonge gemeenteleden die de betreffende gemeente 
(waartoe ook de scriba en/of predikant hoorde) hadden verlaten.  
Begin februari 2011 zijn alle scriba’s en predikanten opnieuw benaderd (2.1.2) met het verzoek een digitale 
vragenlijst in te vullen en deze ook door kerkenraadsleden te laten invullen. Dit was de hele populatie van 
genoemde kerkverbanden. De vragenlijst bevatte een verzoek aan invuller (i.c. scriba’s, predikanten, 
kerkenraadsleden) om: 
1. jongeren te benaderen die lid van hun kerk zijn, wel of niet actief, of die hun lidmaatschap hebben 

opgezegd; 
2. e-mailadressen aan ons door te geven van jongeren zodat de Academie Theologie deze jongeren zelf kon 

benaderen (zie manier 1 bij jongeren). 
Na een aantal weken werd aan alle scriba’s een herinnering gestuurd. Omdat bij de eerste mailing van een 
aantal scriba’s een oud e-mailadres was gebruikt, kon deze fout bij deze herinnering hersteld worden. Helaas 
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bleek dat de links naar de vragenlijsten soms niet werkten, maar dit probleem werd binnen enkele dagen 
opgelost, zodat de respons van kerkenraden gestaag toenam. 
 
De respons van jongeren bleef echter te laag voor een representatief onderzoek. Omdat jongeren via indirecte 
weg benaderd moesten worden, namelijk via de scriba’s, was met dit scenario rekening gehouden. Daarom 
werden vervolgens twee andere methoden toegepast om jongeren direct te benaderen: 
1. Via een mailing naar alle studenten van de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle met de vraag de mail 

door te sturen naar anderen jongeren die zij kennen (de tweede manier uit 2.1 steekproef); 
2. Via een mail naar zoveel mogelijk studentenverenigingen in Nederland uit de Gereformeerd 

(vrijgemaakte), de (algemeen) Christelijke en de Reformatorische richtingen (de derde manier uit 2.1 
steekproef). 

 
Door deze directe wijze van benaderen nam de respons fors toe. Een nadeel van deze benadering was dat 
jongeren die niet studeren op deze manier minder vertegenwoordigd zijn, zoals werkenden (10%), middelbare 
scholieren Vmbo, Havo, VWO (7%) en Mbo studenten (5%).  
Jongeren konden tot eind april reageren. 
 
 

2.3 Methoden 

Er waren twee vragenlijsten, één voor kerkenraden en één voor jongeren. 
 

2.3.1 Algemene opbouw vragenlijst kerkenraden 

In deze vragenlijst werden vragen gesteld over ledental, aantal jongeren in diverse leeftijdscategorieёn en 
aantal jongeren dat de afgelopen vijf jaar uit de kerk was verdwenen (1.4). Een belangrijke vraag was welke 
uitspraken voor een gemeente van toepassing waren. De antwoorden varieerden van ‘wij zijn in onze gemeente 
in staat jongeren aan onze gemeente te binden: bij ons zijn er nauwelijks jongeren die hun lidmaatschap 
opzeggen’ tot ‘we hebben als kerkenraad geen inzicht in de betrokkenheid van jongeren bij onze gemeente'. 
Verder waren er vragen over motieven die kerkenraadsleden hoorden over kerkverlating van jongeren en in 
hoeverre kerkenraden problemen/vragen waarmee jongeren worstelen te horen kregen. Dit betrof 
bijvoorbeeld vragen over geloof en geloofsbeleving, over de plek voor jongeren in de gemeente, over de 
kerkdiensten en over de ontwikkeling van het zelfbeeld. 
 

2.3.2 Algemene opbouw vragenlijst jongeren 

Er waren vragen over achtergrond, zoals geslacht, leeftijd, opleiding, kerkelijke achtergrond. Verder werd naar 
de algemene indruk van jongeren gevraagd over basisactiviteiten van de gemeente, zoals catechisatie, 
jeugdvereniging 16- en 16+ (sfeer, onderwerpen, contacten met leiding en medeleden). De antwoordschaal 
bestond uit een 4-puntsschaal van 1 (slecht) tot en met 4 (goed).  
 
Ook waren er vragen over de kerkdiensten met antwoordmogelijkheden op 4-puntsschaal van 1 (mee oneens) 
tot en met 4 (mee eens) en vragen over de frequentie van kerkgang. Daarnaast werd er gevraagd of jongeren 
problemen/vragen bij anderen en bij zichzelf ervoeren of nog steeds ervaren, zoals problemen/vragen rond 
geloofsbeleving, seks, kerk etc. Verder werd geïnventariseerd in hoeverre diverse personen/zaken (predikant, 
jeugdouderling, soos, etc.) in de gemeente beschikbaar waren en in hoeverre genoemde personen/zaken 
jongeren hebben verder geholpen bij problemen die ze ervoeren (5-puntsschaal van 1 (nooit) tot en met 5 
(altijd)). Ook werd gevraagd in hoeverre jongeren met ouders konden praten over diverse zaken, beide soorten 
vragen te beantwoorden op 5-puntsschaal van 1 (nooit) tot en met 4 (altijd).  
 
Tenslotte waren er enkele kwalitatieve open vragen waarbij jongeren eerst aangaven welke situatie op hen van 
toepassing was, variërend van ‘ik ben actief in de kerk’ tot en met ‘ik ben geen lid meer van een kerk’, met 
vervolgens de mogelijkheid hun antwoord toe te lichten. Ter afsluiting konden jongeren andere ideeën etc. 
kwijt en konden zij hun e-mailadres invullen als ze de resultaten van het onderzoek wilden ontvangen. 
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2.4 Analyse 

De antwoorden uit beide vragenlijsten werden geëxporteerd in SPSS voor verwerking van de kwantitatieve 
vragen en in Excel voor verwerking van de open vragen. Van de data werden frequentietabellen gemaakt in 
SPSS. Daarnaast zijn analyses gedaan om verschillen tussen diverse achtergrondkenmerken te toetsen, zoals: 

 mannen versus vrouwen (geslacht) 

 jongeren onder 21 jaar en jongeren vanaf 21 jaar (leeftijd) 

 situatie: vier groepen jongeren en wel jongeren die: 

 actief lid zijn in de kerk; 

 lid zijn en meedoen in de kerk, maar niet overtuigd zijn;  

 lid zijn, maar nergens aan meedoen in de kerk; 

 geen lid meer zijn van een kerk. 

 kerkelijke achtergrond: jongeren van de CGK, NGK, GKv en gecombineerd CGK en GKv (G jongeren) versus 
jongeren van de GG, HHK en PKN (R jongeren). 

 onderwijsvorm: jongeren die Christelijk lager en vervolg onderwijs (VO) hebben gevolgd versus jongeren 
die geen Christelijk lager en vervolg onderwijs hebben gevolgd. 

 
De groepen die voor nadere analyses gebruikt zijn, zoals hierboven weergegeven, zijn verder onderling 
vergeleken op samenhang, om te controleren of er sprake is van interactie effecten.  
Dit wordt gecontroleerd voor de achtergrondkenmerken: 

 geslacht 

 leeftijd 

 kerkelijke achtergrond 

 onderwijsvorm VO 
De achtergrondkenmerken situatie en onderwijsvorm LO zijn niet gecontroleerd, omdat deze groepen te klein 
werden om verantwoorde uitspraken te kunnen doen. 
 
Verschillen werden gemeten door gebruik te maken van diverse toetsen

2
. Als in onderhavig onderzoek over 

verschil wordt gesproken betekent dit een statistisch significant verschil. 
 
Omdat vrouwen oververtegenwoordigd waren (66%), is een wegingsfactor toegepast, zodat verschillen tussen 
mannen en vrouwen representatief zijn voor de populatie. 
De kwalitatieve open vragen (toelichting op groepskeuze en ideeën) zijn geëxporteerd naar een Excel bestand. 
Elke toelichting is gelezen en gelabeld. Als in een toelichting meerdere zaken genoemd werden, kregen deze 
allen een verschillend label. De data van kerkenraden werden alfabetisch gerangschikt, zodat bepaalde data 
niet dubbel in de analyses zouden worden meegerekend. Bijvoorbeeld: als twee kerkenraadsleden de vragen 
over aantal gemeenteleden en andere getallen hadden ingevuld, werden deze één keer meegenomen in de 
analyses. Andere vragen die meer persoonsgebonden waren werden wel persoonsgebonden geanalyseerd. 
 
 

2.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

2.5.1 Betrouwbaarheid 

Om de betrouwbaarheid te verhogen werden de vragenlijsten voorgelegd aan enkele experts. 
Verder werden de vragenlijsten getoetst door zowel jongeren als kerkenraadsleden. Wanneer zij aangaven dat 
vragen of antwoorden niet helder, eenduidig of te moeilijk waren, werden deze aangepast. Vanwege een hoge 
respons  was het onderzoek representatief voor de methode die toegepast is. Ook werden de resultaten van 
het onderzoek voorgelegd aan collega-onderzoekers wat de betrouwbaarheid verhoogde. 
 

2.5.2  Validiteit 

De interne validiteit was gewaarborgd door te controleren of de vragen uit de vragenlijst eenduidig en helder 
waren. Waar dit niet zo was, werden de vragen of antwoordmodellen aangepast. Verder werden bij sommige 

                                                      

 
2
 Chi-Kwadraat en Cramer’s V, Mann-Whitney, Kolmogorov Smirnov en Kruskal Wallis toetsen. Verder zijn enkele correlaties berekend met 

Spearman’s Rho. 
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vragen toelichtingen gegeven. Ook was een deel van de vragenlijst in eerder onderzoek gebruikt. Wel was een 
drietal vragen uit de vragenlijst voor kerkenraden bewerkelijk omdat hier cijfers werd gevraagd die via het 
kerkelijk bureau opgevraagd moesten worden. Maar men was niet verplicht deze vragen in te vullen.  
Wat betreft de externe validiteit: voor de vragenlijst van kerkenraden kan worden uitgegaan van de respons 
van gemeenten en van kerkelijke ondersteuners.  

 Als naar de respons van het aantal gemeenten wordt gekeken blijkt dat tussen 130 en 161 gemeenten 
hadden moeten reageren. In werkelijkheid hebben 116 gemeenten gereageerd. Deze respons was vooral 
van belang voor het cijfermateriaal over aantal gemeenteleden etc. waarnaar in de vragenlijst gevraagd 
wordt.  Voor het eerste deel van de vragenlijst was deze minder relevant. 

 Als naar de respons van kerkenraadsleden en scriba’s gekeken wordt en ervan uitgegaan wordt dat 
gemiddeld twee leden per gemeente reageren moest de respons tussen 170 en 226 liggen. De werkelijke 
respons was 178.  Deze respons is hoog genoeg om de resultaten van het eerste deel van de vragenlijst te 
kunnen generaliseren.  

 
Jongeren werden onder andere benaderd via de sneeuwbalmethode. Een nadeel hiervan was dat de respons 
voor een deel afhankelijk was van de medewerking van derden, zoals kerkenraadsleden, scriba’s, ab-actici en 
studenten van de GH, die zelf de vragenlijst ook konden invullen. Omdat vooral HBO en WO studenten 
gereageerd hebben en de steekproef voor deze doelgroepen gedeeltelijk aselect was, zijn de resultaten voor 
deze doelgroepen voldoende gewaarborgd. Voor andere groepen, zoals werkende jongeren, scholieren Vmbo, 
Havo en Vwo en MBO-studenten was dit minder het geval en zijn de resultaten minder te generaliseren. Verder 
is de respons hoog genoeg. Deze moest 375 zijn en was in werkelijkheid hoger (tussen 381 en 439). 
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Hoofdstuk 3 Resultaten 

 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten die verzameld zijn via de vragenlijsten voor jongeren en kerkenraden, 
weergegeven. De meeste resultaten zijn kwantitatief van aard. Vanaf paragraaf 3.6 worden ook kwalitatieve 
resultaten weergegeven. In paragraaf 3.1 worden de achtergrondkenmerken van de jongeren en 
kerkenraadsleden beschreven. Paragraaf 3.2 beschrijft de deelname aan catechisatie en jeugdverenigingen. In 
paragraaf 3.3 wordt de indruk die jongeren hebben van catechisatie en jeugdverenigingen geanalyseerd. 
Paragraaf 3.4 geeft een overzicht van de kerkelijke achtergrond van jongeren en gemeenten/kerkenraden. 
Paragraaf 3.5 handelt over kerkgang en kerkdiensten, 3.6 over problemen en vragen die jongeren hebben en 
3.7 over hulp die jongeren wel of niet ontvangen hebben van kerkelijke ondersteuners. In paragraaf 3.8 wordt 
beschreven in hoeverre jongeren met hun ouders praten. Paragraaf 3.9 gaat uitgebreid in op redenen die 
jongeren volgens kerkelijke ondersteuners hebben om de kerk te verlaten en paragraaf 3.10 vooral over welke 
groepen jongeren er zijn en de motivatie van jongeren om zich tot deze groep te rekenen. In de bijlage 
‘vragenlijsten’ zijn de meeste tabellen, genoteerd als tabel a, b, c, etc. vermeld. 
 
 

3.1 Achtergrondkenmerken 

3.1.1 Jongeren 

Totaal hebben 439 jongeren gereageerd (tabel a). Hiervan is 66% vrouw en 34% man. 51% van de jongeren is 
tussen 14 en 20 jaar en 49% is 21 jaar of ouder. Zeven respondenten zijn tussen 31 en 43 jaar.  De gemiddelde 
leeftijd is 21 jaar.  
Van de jongeren heeft rond 85-95% Protestants-Christelijk, Gereformeerd, Evangelisch of Reformatorisch lager 
of middelbaar onderwijs gevolgd (figuur 1). 
Ruim drie kwart van de jongeren studeert momenteel op Hbo of universitair niveau. Bijna 10% werkt. Een deel 
daarvan heeft aangegeven wel Hbo of universitair geschoold te zijn. Verder volgt 12% nog middelbaar 
onderwijs (Vmbo, Mbo, Havo, Vwo). Van de jongeren heeft de helft belijdenis gedaan. Bijna 10% denkt dat dit 
er nooit van zal komen. 
 

 
Figuur 1. Percentage jongeren en onderwijssoort. 
 
Een aantal (achtergrond)kenmerken is gebruikt om statistische verschillen te meten tussen groepen, te weten: 

 geslacht (hierbij is gewerkt met een gewogen getal, zodat mannen en vrouwen even zwaar meewegen). 

 leeftijd (gesplitst in: jongeren onder 21 en jongeren vanaf 21 jaar. 

 situatie: vier groepen (tabel b): 
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- Jongeren die overtuigd lid van de kerk zijn en actief meedoen aan activiteiten in de gemeente (groep 
1) 

- Jongeren die lid zijn, meedoen aan activiteiten, maar niet overtuigd zijn (groep 2) 
- Jongeren die lid zijn, maar bijna nergens aan meedoen (groep 3) 
- Jongeren die geen lid meer zijn (groep 4). 

 kerkelijke achtergrond:  
- CGK, GKv, NGK en combinatie GKv & CGK (G jongeren) 
- GG, HHK en PKN (R jongeren) 

 onderwijsvorm: wel of geen Protestant-Christelijk, Gereformeerd, Evangelisch of Reformatorisch lager of 
vervolg onderwijs gevolgd, afgekort: wel of geen Christelijk LO of VO 

 
Bij analyse op interactie effecten bleek dit voor geslacht te gelden ten aanzien van: 

 leeftijd (meer vrouwen onder 21 jaar dan vrouwen vanaf 21 jaar) 

 kerkelijke achtergrond (meer R vrouwen dan G vrouwen)  

 onderwijsvorm (meer vrouwen christelijk VO dan mannen)
3
 

Verder gold dit voor leeftijd ten aanzien van: 

 kerkelijke achtergrond (meer R jongeren onder 21 dan G jongeren onder 21) 
 

3.1.2 kerkelijke ondersteuners 

Van de kerkelijke ondersteuners is ruim 60% van de GKv. Rond 15% is van de CGK en van de NGK (tabel c). 
Ruim een derde van de kerkelijke ondersteuners is (jeugd)ouderling, bijna een derde is predikant en bijna 20% 
is scriba. In sommige gevallen hebben meerdere kerkelijke ondersteuners van één gemeente de vragenlijst 
ingevuld. Voor de aantallen gemeenteleden totaal en ander cijfermatig materiaal is hiermee rekening 
gehouden, zodat gemeenten niet meerdere keren meegeteld worden Verder heeft ook een aantal kerkelijk 
werkers of jeugdwerkers de vragenlijst ingevuld.  
 
Van diverse kerken hebben meerdere kerkelijke ondersteuners de vragenlijst ingevuld, totaal 178 personen. 
Het aantal gemeenten dat heeft meegedaan ligt daardoor lager, op 116 gemeenten. De meeste gemeenten 
hebben een ledental van 100-250 en van 251-500 gemeenteleden (beiden rond 30%). Bijna 20% van de 
gemeenten had 501-750 gemeenteleden en rond de 10% 750-1000 en meer dan 1000 gemeenteleden (figuur 
2, tabel d). 
 

                                                      

 
3
 Een interactie effect van de variabele geslacht betekent dat bij constatering van een significant verschil het verschil wel geldt voor 

mannen maar niet voor vrouwen of andersom. Voorbeeld: als er een verschil wordt gemeten tussen de variabelen leeftijd en deelname 
aan catechisatie kan het zijn dat dit verschil alleen geldt voor mannen en niet voor vrouwen. 
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Figuur 2. Percentages ledental gemeenten. 
 
 

3.2 Deelname catechisatie en jeugdvereniging 

In figuur 3 is weergegeven in hoeverre jongeren hebben meegedaan met catechisatie, jeugdvereniging 16- en 
jeugdvereniging 16+ (tabel e). Ruim 80% van de jongeren heeft met catechisatie meegedaan en rond 60% heeft 
met jeugdvereniging 16- en 16+ meegedaan. 
 

 
Figuur  3. Percentage deelname aan catechisatie en jeugdverenigingen 16- en 16+. 
 
Vrouwen geven vaker aan dat ze hebben meegedaan met catechisatie en met de 16- vereniging dan mannen. 
Onder vrouwen is hierbij ook verschil gevonden in leeftijd: vrouwen onder 21 hebben vaker meegedaan met 
catechisatie dan vrouwen vanaf 21 jaar.  
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Jongeren die geen lid meer zijn (groep 4) doen minder vaak mee met catechisatie. Meer dan de helft van deze 
jongeren heeft geen catechisatie gevolgd. Verder doet groep 1 vaker mee met catechisatie en jeugdvereniging 
16- dan groep 3. De groepen 1 en 2 doen vaker mee met jeugdvereniging 16+ dan de groepen 3 en 4.  
 
R mannen gaan vaker naar catechisatie dan G mannen. Bovendien gaan R mannen onder 21 jaar vaker dan G 
mannen onder 21. 
 
Van de G jongeren gaat rond 70% naar jeugdverenigingen 16- en 16+. Van de R jongeren gaat iets meer dan 
50% naar jeugdvereniging 16- en iets minder dan 50% naar jeugdvereniging 16+. 
 
Nadere analyse van jeugdvereniging 16- laat zien dat G jongeren hieraan vaker deelnemen dan R jongeren. Ook 
voor jeugdvereniging 16+ geldt dat er verschil is tussen G jongeren en R jongeren: G jongeren onder 21 gaan 
vaker dan R jongeren onder 21 en G vrouwen gaan vaker dan R vrouwen.  
 
Jongeren die geen Christelijk LO en VO hebben gevolgd nemen minder vaak deel aan catechisatie, 
jeugdvereniging 16- en 16+. Voor vrouwen die geen Christelijk VO hebben gevolgd geldt dit niet voor 
catechisatie en jeugdvereniging 16+. 
 
 

3.3  Indruk catechisatie en jeugdverenigingen 

Vervolgens is naar de algemene indruk gevraagd die jongeren hebben ten aanzien van catechisatie, 
jeugdvereniging 16- en jeugdvereniging 16+

4
.
 
Hierbij is gevraagd naar de onderwerpen, de sfeer, de relatie met 

catecheet/leider en leeftijdgenoten en naar het materiaal. De resultaten zijn te vinden in tabellen 3-5.   
Jongeren zijn over het algemeen redelijk positief over catechisatie, jeugdvereniging 16- en 16+, behalve over 
het materiaal dat gebruikt wordt bij catechisatie: de helft vindt het materiaal slecht tot matig. In figuur 4-8 
worden de antwoorden geclusterd in slecht/matig en redelijk/goed weergegeven (details te vinden in tabellen 
f-h). 
 

 
Figuur 4. Mening over onderwerpen die behandeld worden in percentages. 
 

                                                      

 
4
 Deze zijn niet op interactie effecten gecontroleerd. 
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Figuur 5. Meningen over de sfeer in percentages. 
 

 
Figuur 6. Meningen over de relatie met de catecheet/jeugdleider in percentages. 
 

 
Figuur 7. Meningen over de relatie met mede-leden in percentages. 
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Figuur 8. Meningen over het materiaal in percentages. 
 
Vrouwen zijn over vier van de vijf vragen over vereniging 16- positiever dan mannen, behalve over de vraag 
‘Hoe is/was de relatie met de leider van vereniging?’. Tussen leeftijdsgroepen zijn geen verschillen gevonden. 
 
Voor het vergelijken van de vier groepen zijn de groepen 3 en 4 samengevoegd, omdat meer dan de helft van 
groep 4 niet heeft deelgenomen aan deze activiteiten en daardoor de aantallen te klein werden voor aparte 
analyse. De groepen 3&4 hadden een minder positieve indruk van catechisatie en de jeugdverenigingen dan 
groep 1, behalve over de leider jeugdvereniging 16+. De groepen 3&4 waren verder minder positief dan groep 
2 over catechisatie en jeugdvereniging 16- behalve over het materiaal van catechisatie, en negatiever over de 
sfeer op jeugdvereniging 16-  en de relatie met andere verenigingsleden 16-.  
 
Van deze 4 groepen zijn grafieken gemaakt met somscores van hun indruk van catechisatie, vereniging 16- en 
16+ (figuur 9-11). Hierbij is groep 4 wel als aparte groep weergegeven. De antwoordmogelijkheden zijn in de 
punten van de vlieger weergegeven. De somscores kunnen maximaal 500 (%) zijn. Hoe meer de vlieger uitslaat 
naar rechts en naar boven hoe positiever de groep is. 
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Figuur 9. Somscores indruk catechisatie per groep. 
 

 
Figuur 10. Somscores indruk vereniging 16- per groep. 
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Figuur 11. Somscores indruk vereniging 16+ per groep. 
 
Bij vergelijking van de G en R jongeren blijkt dat R jongeren positiever zijn over de jeugdvereniging 16- (behalve 
over de onderwerpen, tabel g). Verder zijn ze ook positiever over de jeugdvereniging 16+ (behalve over de 
relatie met mede-verenigingsleden, tabel h).  
 
Ook binnen de G en de R jongeren zijn de vier groepen vergeleken, waarbij  groep 3 en 4 samengenomen zijn.  
• G jongeren: jongeren van groep 2 zijn minder positief over onderwerpen 16+ dan jongeren van groep 1. 

Verder zijn jongeren van de groepen 3&4 minder positief dan groep 1 over de meeste aspecten uit tabel f-
h, behalve over de relatie leider 16+ en de relatie met de catecheet, en het materiaal bij catechisatie. 
Eerder was genoemd dat jongeren het materiaal bij catechisatie minder waarderen: hierin blijken de vier 
groepen niet van mening te verschillen. 

• Tenslotte zijn de groepen 3&4 minder positief dan groep 2 over de relatie medecatechisanten, de sfeer 
vereniging 16-, de relatie met de leider 16- en de medeverenigingsleden 16-. 

• R jongeren: jongeren van de groepen 3&4 zijn minder positief dan groep 1 over bijna alle aspecten van 
catechisatie, behalve over het materiaal. Hiervoor geldt hetzelfde als wat bij de G jongeren geconstateerd 
was: alle vier groepen zijn minder positief over het materiaal van catechisatie. 

 
Bij het vergelijken van de groepen 1, 2 en 3&4 van de R en G jongeren

5
 komt het volgende beeld naar voren: 

• Over catechisatie verschillen de G en R jongeren niet. 
• Groep 1: de G jongeren zijn minder positief over bijna alle aspecten van de verenigingen 16- en 16+ dan de 

R jongeren, behalve over de onderwerpen 16- en de sfeer en de relatie met medeverenigingsleden 16+.  
• Groep 2: de G jongeren zijn alleen minder positief over de onderwerpen van de 16+ vereniging. 
• Groepen 3&4: de G en R jongeren verschillen niet. 
 
Jongeren die geen Christelijk LO hebben gevolgd zijn minder positief over de mede catechisanten en de 
onderwerpen van jeugdvereniging 16-. Daarentegen zijn ze positiever over de relatie met de leider van de 
jeugdvereniging 16+. 

                                                      

 
5
 Dus jongeren van groep 1 van R en G groepen worden onderling vergeleken etc. 
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3.4 Kerkelijke achtergrond 

Figuur 12 geeft een overzicht van de kerkelijke achtergrond van de jongeren, verdeeld in lid (=doopleden en 
belijdende leden) en niet meer lid. Van de respondenten is 89% lid van een kerk en 11% is geen lid meer. Ruim 
de helft van de jongeren is lid van de CGK, GKv, NGK of een combinatie van CGK en GKv. Ruim een kwart is lid 
van de GG, HHK of de PKN. 
 

 
Figuur 12. Kerkelijke achtergrond en lidmaatschap jongeren. 
 
Figuur 13 geeft weer op welke manier jongeren lid zijn of zijn geworden. Ruim vier vijfde is vanaf de geboorte 
lid van de kerk, ruim 10% is van kerkgenootschap veranderd (tabel i). Van de categorie ‘van kerkgenootschap 
veranderd’ is een kruistabel gemaakt om te zien van welke kerkgenootschappen jongeren oorspronkelijk lid 
waren (tabel 1). 
 

 
Figuur 13. Manier waarop jongeren lid zijn geworden in percentages. 
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Tabel 1 
      

     Wisseling van kerkgenootschap in aantallen (N = 51) )* 

lid van: 
 

voorheen lid van: 

    
CGk GKv NGk  GG HK PKN 

Evan- 
gelisch  

RKk ander totaal 

CGk 

 

0 0 0 2 1 6 0 0 0 9 

GKv 

 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 

NGk 

 

2 3 0 0 0 1 1 0 0 7 

HK hersteld 1 0 0 2 4 1 0 0 0 8 

PKN 

 

2 0 0 4 3 0 0 1 0 10 

Evangelisch 2 6 1 0 3 0 1 0 0 13 

Gkv/CGk 

 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

totaal   8 9 2 8 11 9 2 1 1 51 

)* Tot de categorie Evangelisch behoren ook jongeren uit een Baptisten Gemeente. 
 
Eén jongere wist niet van welk kerkverband hij voorheen lid was. Jongeren uit de CGK en de NHK die van kerk 
wisselen worden van diverse andere kerkgenootschappen lid, terwijl jongeren van de GKv vooral lid worden 
van de NGK en de evangelische of baptisten gemeente. Voormalige PKN-ers gaan voornamelijk over naar de 
CGK. Het gaat hierbij om kleine aantallen. 
 
 

3.5 Kerkgang en kerkdienst 

De frequentie in kerkgang van jongeren is zichtbaar in figuur 14. De helft van de jongeren gaat meestal twee 
keer per zondag naar de kerk, een kwart gaat meestal één keer. Tien procent gaat onregelmatig en komt of 
kwam eigenlijk nooit in de kerk (tabel k). Relatief gezien behoren jongeren van groep 3 vaker tot deze categorie 
dan jongeren van groep 4. 
 

 
Figuur 14. Frequentie kerkgang van vier groepen. 
 
Vrouwen vanaf 21 jaar gaan minder vaak naar de kerk dan vrouwen onder 21 jaar. Er was geen verschil tussen 
mannen en vrouwen. Verder gaan de groepen 1 en 2 vaker naar de kerk dan groep 3. Opvallend is dat de 



 

De rol van het kerkelijk leven in de belevingswereld van jongeren  27 

groepen 1 en 2 in frequentie kerkgang niet verschillen met groep 4 (tabel k)
6
. G jongeren vanaf 21 gaan minder 

vaak naar de kerk dan R jongeren vanaf 21. 
 
Ook is via stellingen over de kerkdiensten gevraagd naar de mening van jongeren. Deze stellingen waren: 
1. Ik vind/vond het fijn om naar de kerkdienst te gaan 
2. De kerkdiensten vind/vond ik inspirerend 
3. Ik voel(de) me aangesproken in de preken 
4. Als jongere tel(de) ik mee in de kerkdiensten.  
Mannen scoren op alle stellingen negatiever dan vrouwen. Als de somscores van de stellingen worden 
berekend ziet dit verschil er als volgt uit (figuur 15): 
 

 
Figuur 15. Vergelijking mannen en vrouwen in mening kerkdiensten. 
 
Uit analyses van de vier groepen blijkt dat groep 1 positiever is over alle stellingen dan de andere drie groepen 
(tabel 2). Uit correlatie analyse blijkt dat er een (redelijk) sterk verband is tussen de groep waartoe jongeren 
behoren en de meningen over de kerkdiensten (r = .5). Dit betekent dat de groep waartoe jongeren behoren, 
voor 25% bepaalt hoe ze over de kerkdiensten denken, of andersom.  
 

Tabel 2 
    Mening over kerkdiensten in aantallen en percentages (N = 381) per groep 

  mee oneens 
gedeeltelijk 
mee oneens 

gedeeltelijk 
mee eens mee eens 

Groep 1: actief lid (n = 180) 
    Ik vind het fijn om naar de kerkdienst te gaan 2 2 30 66 

De kerkdiensten vind ik inspirerend 2 11 47 40 

Ik voel me aangesproken in de preken 2 9 53 36 

Als jongere tel ik mee in de kerkdiensten 3 8 41 48 

 
    

Groep 2: lid, maar niet overtuigd (n = 65) 
    Ik vind het fijn om naar de kerkdienst te gaan 9 20 40 31 

                                                      

 
6
 Voor groep 4 geldt uiteraard dat gevraagd is hoe vaak zij naar de kerk gingen in plaats van gaan. 
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Tabel 2 
    Mening over kerkdiensten in aantallen en percentages (N = 381) per groep 

  mee oneens 
gedeeltelijk 
mee oneens 

gedeeltelijk 
mee eens mee eens 

De kerkdiensten vind ik inspirerend 15 39 37 9 
 
Ik voel me aangesproken in de preken 14 32 42 12 

Als jongere tel ik mee in de kerkdiensten 12 23 49 15 

 
    

Groep 3: lid, maar doet niet mee (n = 115) 
    Ik vind het fijn om naar de kerkdienst te gaan 21 23 38 18 

De kerkdiensten vind ik inspirerend 26 26 38 10 

Ik voel me aangesproken in de preken 24 33 32 10 

Als jongere tel ik mee in de kerkdiensten 27 30 30 14 

 
    

Groep 4: niet meer lid (n = 40) 
    Ik vond het fijn om naar de kerkdienst te gaan 43 25 28 5 

De kerkdiensten vond ik inspirerend 55 25 20 0 

Ik voelde me aangesproken in de preken 53 30 18 0 

Als jongere telde ik mee in de kerkdiensten 48 28 20 5 

 
In figuur 16-19 zijn de percentages per stelling geclusterd en in twee antwoordopties (gedeeltelijk) mee oneens 
en (gedeeltelijk) mee eens. Uit deze figuren blijkt duidelijk dat er een toename is in negatieve waardering van 
groep 1 naar groep 4. Alleen bij de stelling ‘de kerkdiensten vind/vond ik inspirerend’ is er nauwelijks verschil 
tussen groep 2 en 3 (figuur 17). 
 

 
Figuur 16. Percentage antwoorden op stelling: ‘ik vind/vond het fijn om naar de kerkdienst te gaan’. 
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Figuur 17. Percentage antwoorden op stelling: ‘de kerkdiensten vind/vond ik inspirerend’. 
 

 
Figuur 18. Percentage antwoorden op stelling: ‘ik voel(de) me aangesproken in de preken’. 
 

 
Figuur 19. Percentage antwoorden op stelling: ‘als jongere tel(de) ik mee in de kerkdiensten’. 
 
Een andere manier om de verschillen tussen de 4 groepen weer te geven is door de antwoorden op de 
stellingen uit tabel 2 per groep op te tellen en deze grafisch weer te geven. Het resultaat is in figuur 20 
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weergegeven. Uit deze grafiek blijkt duidelijk de verschuiving van positief (groep 1) naar negatief (groep 4) en 
de beweging daartussen van de groepen 2 en 3. 
 

 
Figuur 20. Somscores meningen 4 groepen over kerkdiensten. 
 
R jongeren vanaf 21 jaar zijn positiever over alle uitspraken over de kerkdiensten dan G jongeren vanaf 21. 
Verder zijn G mannen negatiever over stelling 1 en 2 dan R mannen en zijn G vrouwen negatiever over stelling 
4 dan R vrouwen.  
Vrouwen die geen christelijk VO hebben gevolgd zijn minder positief over stelling 1 ‘ik vind het fijn om naar de 
kerkdienst te gaan’. 
 
 

3.6 Problemen en vragen van jongeren 

Jongeren is gevraagd aan te geven welke vragen of problemen zij hebben gesignaleerd bij andere jongeren en 
bij zichzelf. Problemen die door meer dan de helft van de jongeren worden genoemd zijn vetgedrukt. Dit zijn de 
volgende: ongeveer drie kwart van de jongeren signaleert bij anderen vragen/problemen rond geloven, 
geloofsbeleving en kerk. Verder signaleert ongeveer 60% vragen/problemen rond kerkdiensten, de plek voor 
jongeren in de gemeente en seksualiteit. In iets mindere mate geven jongeren aan deze problemen/vragen ook 
zelf te hebben.  
Om de leesbaarheid te bevorderen zijn de verschillen tussen groepen in de tabel verwerkt. Waar geen 
verschillen worden vermeld zijn geen verschillen tussen de 4 groepen gevonden. Ook verschillen in geslacht zijn 
in tabel 3 weergegeven. 
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Tabel 3 
Vragen en/of problemen die andere jongeren volgens respondenten (gehad) hebben en die respondenten zelf (gehad) 
hebben in percentages (N tussen 377 en 387) en verschillen tussen de 4 groepen en mannen en vrouwen )* 

vragen/problemen % andere jongeren verschil   % zelf verschil  

   relatie met ouders 42 v>m 22  

   keuze voor opleiding en/of werk 36  29  

   seks 59 2 > 1, 3 31 m>v 

   gebruik van alcohol 40  11 4 > 1 

   gebruik van tabak 
 
 

21 
 

1 > 1, 3 
   m>v 

5  

   geloof en geloofsbeleving 82 1 > 4 
v>m 

77 v>m 

   plek voor jongeren in de gemeente 55 1, 2 > 4 41 2 > 1 
v>m 

   kerk 70  59 v>m 

   kerkdiensten 63 2 > 1, 3, 4 53 2 > 1, 3, 4 

   geld 16  5  

   gokken 7  1  

   andere problemen 8  5  

   geen problemen 0  0  
  

)* > betekent dat de groep die links staat dit probleem/deze vraag vaker signaleert dan de groep die rechts staat. 

 
Onder de categorie ‘andere vragen/problemen’ hebben jongeren genoemd: ‘vragen over Gods leiding in je 
leven, bekering, de leer van de vrijgemaakte Kerk, tradities binnen de kerken, hoe te leven als Christen in de 
wereld, homoseksualiteit, wanneer ben je een kind van God, buitenkant ‘wetjes’, gemeentezijn vanuit de 
Bijbel.’ 

 Mannen signaleren bij andere jongeren vaker problemen rond gebruik van tabak en bij zichzelf rond seks. 
Vrouwen signaleren bij andere jongeren vaker problemen rond de relatie met ouders en rond de 
ontwikkeling van het zelfbeeld. Zelf hebben vrouwen vaker vragen rond de kerk. Zowel bij andere jongeren 
als bij zichzelf signaleren vrouwen vaker vragen over geloof en geloofsbeleving. 

 Vrouwen onder 21 jaar signaleren bij anderen vaker vragen/problemen over gebruik van alcohol en over 
de kerk en hebben zelf vaker vragen over seks en de plek voor jongeren in de gemeente, terwijl vrouwen 
vanaf 21 bij anderen en bij zichzelf meer vragen signaleren over de ontwikkeling van het zelfbeeld.  

 G jongeren onder 21 jaar hebben vaker vragen/problemen rond seks dan R jongeren. R jongeren vanaf 21 
jaar hebben daarentegen vaker vragen over geloof en geloofsbeleving. 

 G jongeren vanaf 21 jaar signaleren bij anderen vaker vragen rond gebruik van drugs dan R jongeren.   

 Verder signaleren G vrouwen bij anderen vaker vragen rond seks en gebruik van drugs dan R vrouwen. Zelf 
hebben R vrouwen meer vragen rond geloven. R mannen signaleren bij anderen vaker vragen over de 
ontwikkeling van het zelfbeeld. 

 Jongeren die christelijk LO hebben gevolgd signaleren bij anderen vaker problemen/vragen rond keuze 
opleiding/werk, geloven en de kerk. Bij zichzelf constateren zij vaker problemen rond de plek voor 
jongeren in de gemeente.  

 Jongeren die christelijk VO hebben gevolgd signaleren bij andere jongeren vaker problemen/vragen rond 
keuze opleiding/werk. Mannen die christelijk VO hebben gevolgd signaleren bij anderen vaker vragen over 
de plek voor jongeren in de gemeente  en geloven. Verder hebben ze zelf vaker problemen rond keuze 
opleiding/werk, seks, de ontwikkeling van het zelfbeeld, geloofsbeleving en de plek voor jongeren in de 
gemeente.  

 
Uit nadere analyse bleek dat jongeren die aangaven problemen/vragen bij anderen te signaleren vaker 
aangaven ook zelf problemen/vragen rond het onderwerp te hebben. Dit gold voor alle vragen/problemen. 
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In de vragenlijst voor kerkenraden is geïnventariseerd in hoeverre zij bovengenoemde problemen/vragen bij 
jongeren tegenkomen. In figuur 21 zijn de percentages van tabel 3 gecombineerd met de percentages van 
kerkelijke ondersteuners. 
 

 
Figuur 21. Percentages van vragen/problemen die jongeren bij anderen signaleren, die zij zelf hebben en die 
kerkelijke ondersteuners signaleren. 
 
Onderwerpen die door meer dan 50% van de kerkelijke ondersteuners worden genoemd zijn dezelfde als die 
jongeren signaleren bij anderen. Opvallend is dat jongeren bij zichzelf minder vaak vragen/problemen 
signaleren dan bij anderen en dat kerkelijke ondersteuners vaker problemen/vragen signaleren bij jongeren 
dan dat zij deze bij zichzelf signaleren.  
Van de kerkelijke ondersteuners kiest bijna 40% (ook) de categorie ‘andere problemen/vragen’ en geeft daarbij 
een toelichting. Deze toelichtingen leiden tot het volgende beeld in tabel 4: 
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Tabel 4 
  Analyse categorie 'andere problemen/vragen’ aangegeven door kerkelijke ondersteuners (N = 66) 

)*   

  n % 

1. Geloof doet hen niets, raakte ze niet, is niet relevant voor ze 27 41 

2. Ze voelen zich niet thuis in deze gemeente, in deze sfeer, bij deze  diensten 16 24 

3. Overige opmerkingen 12 18 

4. Invloed van omgeving op jongeren 11 17 

5. Ze geloven niet (meer) 10 15 

6. Ze voelen geen verbondenheid met andere (jonge) gemeenteleden 8 12 

7. Ze zoeken een andere gemeente 7 11 

)* Kerkelijke ondersteuners gaven soms meer dan1 antwoord. 
 

 Label 3 ‘Overige opmerkingen’ is breed gedefinieerd. Genoemd worden aspecten als ‘conflicten in de 
gemeente’, ‘autisme’, ‘het geloof heeft meer betekenis gekregen in hun leven’, ‘geen duidelijke motivatie’ 
of ‘wij hebben niet zozeer jongeren die de gemeente verlaten’ dan wel opmerkingen die niet eenvoudig te 
duiden zijn: ‘sinds kort hebben we een jeugdouderling’ en ‘het is niet duidelijk waarom jongeren keuze 
maken’. 

 Label 4 ‘Invloed van de omgeving op jongeren’ is ook breed gedefinieerd. Enkele respondenten noemen 
‘secularisatie’ of ‘staande moeten blijven in een ongelovige omgeving’. Ook wordt genoemd ‘ouders en 
vrienden, die van invloed zijn op de keuze van jongeren’.  

 
Bijna de helft van de opmerkingen die kerkelijke ondersteuners als aanvulling geven, heeft betrekking op geloof 
van jongeren: het zegt ze niets meer, is niet relevant of ze geloven niet (meer) (label 1). Bijna een kwart van de 
opmerkingen heeft betrekking op de sfeer of de vorm waarin diensten plaatsvinden en ruim 10% op het feit dat 
jongeren geen verbondenheid voelen en dat de aansluiting tussen jongeren en hun gemeente ontbreekt. 
 
 

3.7 Hulp binnen de gemeente 

Aan jongeren is gevraagd in hoeverre bepaalde personen of zaken hen geholpen hebben om verder te komen 
bij één of meer vragen/problemen die in tabel 3 genoemd zijn. Opvallend is dat meer dan 80% van de jongeren 
aangeeft nooit iets te hebben (gehad) aan een jongerenwerker of mentor voor jongeren. Verder geeft rond drie 
kwart van de jongeren aan nooit wat te hebben gehad aan beleid om 16+ jongeren te ondersteunen in hun 
(geloofs)ontwikkeling of aan huisbezoek dat ze vanaf 16 jaar kregen. Rond de 60% van de jongeren geeft aan 
nooit wat te hebben gehad aan een jeugdouderling, ouderling, leiders of coaches voor jongeren vanaf 16 jaar, 
kringen/huisgroepen of soos/jeugdhonk. Onder de categorie gaven jongeren andere personen aan die hen 
geholpen hebben. Het meest werd genoemd: ouders (4% van totaal aantal jongeren), vrienden (3%) en 
kerkmensen (2%). In figuur 22 worden de percentages weergegeven, afgeleid van cijfers uit tabel m. 
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Figuur 22. Percentages hulp die jongeren hebben ontvangen van genoemde personen/zaken. 
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 Er zijn verschillen gevonden in leeftijd: jongeren vanaf 21 jaar waren negatiever over de soosruimte dan 
jongeren onder 21.  

 Mannen vanaf 21 jaar waren negatiever over de jeugdouderling dan mannen onder 21, terwijl vrouwen 
vanaf 21 jaar negatiever waren over de ouderling en de catecheet dan vrouwen onder 21. 

 Ter vergelijking van de groepen worden ook hier de groepen 3 en 4 samengevoegd. Groep 1 was over alle 
personen/zaken uit figuur 17 (tabel m) minder negatief dan de groepen 3&4. Verder was groep 2 minder 
negatief over leiders en coaches vanaf 16 jaar en over huisbezoek vanaf 16 jaar dan de groepen 3&4.  

 G vrouwen zijn positiever over huisbezoek dat ze vanaf 16 jaar kregen dan R vrouwen. 

 Jongeren die geen christelijk LO en VO hebben gevolgd verschillen niet in de mate van hulp die ze wel of 
vooral niet ontvangen hebben. 

 
 

3.8 Jongeren en hun ouders 

Jongeren werd gevraagd in hoeverre zij met hun ouders praten over diverse zaken. Meer dan 70% van de 
jongeren geeft aan dat zij vaak tot altijd praten over algemene persoonlijke dingen, de omgang met vrienden, 
kerkzaken en geloofszaken. Daarentegen geeft meer dan de helft van de jongeren aan dat zij nooit of soms met 
hun ouders over seksualiteit praten. Hierin verschilden mannen en vrouwen en verschillende leeftijdsgroepen 
niet van elkaar (figuur 23). 
 

 
Figuur 23. Onderwerpen waarover jongeren nooit, soms, vaak of altijd met hun ouders praten. 
 

 Groep 1 gaf vaker dan de groepen 3&4 aan met ouders te praten over alle onderdelen behalve over 
seksualiteit. Verder gaf groep 1 vaker dan groep 2 aan met ouders te praten over seksualiteit, kerkzaken en 
geloofszaken.  

 R vrouwen praten vaker met ouders over algemene persoonlijke dingen dan G vrouwen. 

 Jongeren die hadden aangegeven zelf problemen te hebben in de relatie met ouders (tabel m) praten ook 
minder met ouders over alle genoemde zaken uit tabel n. Jongeren die vaker problemen met seks hadden, 
praten ook met ouders minder over zaken die daarmee te maken hebben en over algemene persoonlijke 
zaken. Jongeren met vragen/problemen rond kerkdiensten praten met ouders minder over algemene, 
persoonlijke zaken, de omgang met vrienden en zaken rond seksualiteit. Daarentegen praten jongeren met 
vragen/problemen rond geloof en geloofsbeleving vaker met ouders over algemene persoonlijke zaken, 
maar niet vaker over geloofszaken. 

 



36  Jong, [goed] gelovig & kerk 

 

3.9 Jongeren en kerkelijke ondersteuners 

Rond drie kwart van de kerkelijke ondersteuners geeft aan dat zij jongeren hebben die niet actief meedoen aan 
Bijbelstudie en catechisatie terwijl dit wel van hen verwacht mag worden. Verder geeft ruim de helft aan dat zij 
jongeren kwijtraken die zich nergens anders aansluiten of verdwijnen of waarvan ze weten dat ze zich bij een 
andere kerk voegen. 5% geeft aan dat zij geen inzicht hebben in de betrokkenheid van jongeren (tabel 5). 
 

Tabel 5 
  Situatie gemeenten in aantallen en percentages (N = 178) )* 

  n % 

Wij hebben in onze gemeente jongeren die niet actief meedoen aan Bijbelstudie terwijl dat wel van 
hen verwacht mag worden gezien hun leeftijd 129 73 
Wij hebben in onze gemeente jongeren die niet actief meedoen aan catechisatie terwijl dat wel van 
hen verwacht mag worden gezien het feit dat ze nog geen belijdenis hebben gedaan. 123 69 
In onze gemeente raken we jongeren kwijt: ze zeggen hun lidmaatschap op zonder zich bij een 
andere kerk aan te sluiten of ze verdwijnen 100 56 
In onze gemeente raken we jongeren kwijt: ze zeggen hun lidmaatschap op en wij weten dat ze zich 
bij een andere kerk voegen 81 46 
Wij zijn in onze gemeente in staat jongeren aan onze gemeente te binden: bij ons zijn er nauwelijks 
jongeren die hun lidmaatschap opzeggen 29 16 

In onze gemeente raken we jongeren kwijt doordat ze verhuisd zijn zonder dat wij weten waarheen 29 16 

We hebben als kerkenraad geen inzicht in de betrokkenheid van jongeren bij onze gemeente 9 5 

)* Kerkelijke ondersteuners konden meer dan 1 antwoord kiezen. 
 
Aan jongeren die geen lid meer zijn van een kerk is gevraagd welke redenen zij hadden om hun lidmaatschap 
op te zeggen. Ongeveer de helft van de jongeren gaf aan dat de manier van geloven zodanig was dat zij daar 
niet bij wilden horen en dat ze het niet eens waren met wat men in de kerk gelooft (tabel p, figuur 24).  
 
Aan kerkelijke ondersteuners is in verband hiermee gevraagd wat zij als redenen van jongeren horen om de 
gemeente te verlaten. Zij kregen dezelfde antwoordmogelijkheden als jongeren om in te vullen. Zij gaven in 
ruim 60% van de gevallen aan dat jongeren geen kerk nodig hebben. Verder geeft bijna de helft aan dat 
jongeren door verkering buiten de kerk hun lidmaatschap opzeggen of dat de manier van geloven zodanig was 
dat jongeren daar niet bij wilden horen.  
 
Kerkelijke ondersteuners geven vaker aan dat jongeren zeggen dat ze de kerk verlaten omdat ze verkering met 
iemand van buiten de kerk krijgen en omdat ze geen kerk nodig hebben om in God te geloven. Echter, 
kerkelijke ondersteuners geven minder vaak redenen aan die direct met geloven of beleving ervan te maken 
hebben of met zich veilig voelen in de kerk. 
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Figuur 24. Redenen die jongeren en kerkelijke ondersteuners aangeven voor kerkverlating. 
 
Voorafgaand aan dit onderzoek zijn interviews gehouden met (jonge) kerkverlaters. Gebaseerd op deze 
interviews zijn verschillende redenen geformuleerd. Kerkelijke ondersteuners hebben kunnen aangeven in 
hoeverre zij deze herkenden. Deze staan vermeld in figuur 24. Mogelijk zijn er meerdere redenen tot 
kerkverlating te noemen, bezien vanuit het perspectief van kerkelijke ondersteuners. Om te onderzoeken of dit 
het geval is, deze laatste (open) vraag met als focus: ‘Er zitten veel kanten aan het probleem van kerkverlating. 
In de vragenlijst zijn er enkele genoemd. Welke kanten ziet u nog meer ten opzichte van de redenen die al 
genoemd zijn?’ 
 
Bijna drie kwart van de respondenten (namens de kerkenraden) maakte gebruikt van de mogelijkheid de 
redenen aan te vullen. Ook nu zijn alle opmerkingen geanalyseerd en gelabeld. Dat leidt tot het volgende 
beeld: 
 

Tabel 6 
       Aanvullende redenen die kerkelijke ondersteuners geven voor kerkverlating jongeren (N = 124))*     

label         n   %  

1. Vormen van kerk-zijn en eredienst die niet aansluiten 33  27 

2. Geloofsoverdracht en voorleven van geloof door ouders en ouderen 31  25 

3. Onderlinge contacten tussen (jonge) gemeenteleden, onderlinge samenhang 31  25 

4. Tijd waarin we leven: materialisme, consumentisme en impulsen 28  23 

5. Zoeken naar eigen vormen van geloof & geloofsbeleving of individualisme 23  19 

6. Onvoldoende aansluiting tussen leefwereld van jongeren en kerk 23  19 

7. Irrelevante geloofsthema's en/of 'Geestelijke armoede' 22  18 

8. Overige opmerkingen   17  14 

9. Lid zijn van groepen elders en shoppen ('kerkhoppen') 12  10 

10. Afnemende kennis en/of kerkbesef  11  9 

11. Ontbrekend hart of aandacht voor jongeren 11  9 

12. Onverschilligheid - het raakt ze niet (meer) 7  6 

13. Onvoldoende verband tussen 'leer' en 'leven'- hypocrisie 5   4 

)* Kerkelijke ondersteuners hebben vaak meer dan 1 antwoord gegeven. 
 
Ruim een kwart geeft aan dat de ‘vormen van kerk-zijn of de invulling van de diensten niet aansluiten op wat 
jongeren zoeken of nodig (denken te) hebben’. Onder dit label (1) zijn opmerkingen gerubriceerd die specifiek 
toegeschreven zijn aan kerkdiensten of vormen van kerk-zijn. Label 6 ‘onvoldoende aansluiting tussen 
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leefwereld van jongeren en kerk’ vertoont verwantschap met dit label, maar onder label 6 zijn opmerkingen 
gerubriceerd die niet specifiek betrekking hadden op ‘kerkdiensten’ of ‘vormen van kerk-zijn’. Tezamen 
omvatten label 1 en 6 22% van de mogelijke redenen die gegeven zijn. Deze redenen hebben te maken met het 
ontbreken van aansluiting tussen leefwereld jongeren en kerk.  
 
Een kwart van de kerkelijke ondersteuners ziet oorzaken tot afval in de ‘geloofsoverdracht en het voorleven van 
het geloof door ouders en of ouderen’ (label 2). Ouders laten het afweten. Jongeren ontmoeten te weinig 
identificatiefiguren. Openheid en goede voorbeelden voor jongeren over ‘geloof in de dagelijkse praktijk’ zijn er 
te weinig.  
 

‘Wat jongeren van huis uit meekrijgen, werkt veel zwaarder door dan wat de kerk doet of aan 
beleid heeft.’ noteert één van de respondenten.  

 
Eveneens een kwart ziet redenen tot achterop raken of kerkverlating ‘in onderlinge contacten of onderlinge 
samenhang binnen de gemeente’. Onder dit label (3) zijn meerdere perspectieven geschaard. Sommige 
kerkelijke ondersteuners zijn verbonden aan een kleine gemeente, waarin weinig andere jongeren zijn 
waarmee aansluiting gevonden kan worden. Andere noemen de samenstelling van de groep en de plek die 
jongeren in zo’n groep innemen. Enkele citaten die hieronder vallen: 
 

‘Jongeren missen warmte in de gemeente en gaan op zoek naar een gemeente die dit wel biedt.’ 
 

‘Er is sprake van een zwakke onderlinge cohesie en betrokkenheid binnen de gemeente in het 
algemeen en tussen ouderen en jongeren in het bijzonder.’  

 
‘Betrokkenheid op een groep positieve medechristenen is dus noodzakelijk.’  

 
Label 3 heeft raakvlakken met label 5 ‘eigen vormen zoeken om geloof te beleven en/of individualisme’. 
Sommige respondenten schrijven dit individualisme niet alléén aan jonge gemeenteleden toe. Na alle 
opmerkingen geanalyseerd te hebben, is ook een verband met label 11 te leggen ‘Ontbrekende aandacht voor 
of hart voor jongeren’.  
 
Verder noemt bijna  een kwart oorzaken die te maken hebben met de tijd waarin we leven ‘consumentisme, 
materialisme, en impulsen vanuit de (leef)wereld al dan niet via internet, TV, iPod, de visuele werkelijkheid – 
middelen’ waardoor jongeren kennismaken met andere leefwerelden dan die van kerkjongeren.  
 
Het label ‘Overige opmerkingen’(label 8) omvat opmerkingen die gemaakt zijn, maar zo sporadisch dat een 
afzonderlijk label de overzichtelijkheid niet zou bevorderen. Zo wordt genoemd dat een verhuizing – mogelijk 
als gevolg van studie – tot kerkverlating kan leiden. Ook memoreerden sommigen dat zij eigenlijk niet te maken 
hebben met jongeren die de kerk verlaten. Of grote diversiteit die er toe leidt dat kerkelijke ondersteuners 
steeds meer zorg en aandacht aan een steeds kleiner deel van de gemeente moeten besteden. Dat weliswaar 
met toewijding doen, maar ‘Al die dingen samen aandacht geven lukt tot nu toe (nog) niet’. Tenslotte is er één 
respondent die kritiek uit over aanleiding, vorm en opzet van dit onderzoek.  
 
Opmerkelijk is dat nog geen 6% van de respondenten opmerkt dat onverschilligheid een rol speelt. Als 
respondenten dit noemen, wordt dit vrijwel nooit ‘geadresseerd’. 
 
 

3.10 Situatie jongeren en ideeën 

Jongeren konden bij de vraag ‘Welke situatie is op jou van toepassing?’ vier antwoordmogelijkheden kiezen. 
Deze zijn als volgt (tabel b en figuur 25): 

 Groep 1: ik ben overtuigd lid en ik doe actief mee aan activiteiten (n = 180) 

 Groep 2: ik ben lid, doe mee aan activiteiten, maar ben niet overtuigd (n = 65) 

 Groep 3: ik ben lid maar doe (bijna) nergens aan mee (n = 115) 

 Groep 4: ik ben helemaal geen lid meer van een kerk (n = 21) 
 
De verdeling van de jongeren over deze 4 groepen, biedt het volgende overzicht: 
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Figuur 25. Percentages groep1-4. 
 

3.10.1 Ik ben overtuigd lid van de kerk en ik doe actief mee (groep 1) 

381 jongeren hebben vraag 29 beantwoord. Bijna de helft daarvan (47%) heeft vraag 29 beantwoord door 
optie 1 (groep 1) te kiezen. Ongeveer 90% geeft hierop een toelichting. Met deze toelichting verklaren zij hun 
keuze. 43% maakt daarnaast gebruik van de mogelijkheid om nog iets op te merken. Dit leidt tot het overzicht 
zoals in tabel 7 weergegeven. 
 

Tabel 7 
    Redenen van  jongeren om actief lid te zijn van een kerk (groep 1) (N = 163) )* 

label     n % 

1. Samen gemeente zijn, de mensen, veiligheid 93 57 

2. God(s Woord)/Jezus Christus/Hun Liefde centraal 64 39 

3. Je gaven inzetten tot opbouw van de gemeente 49 30 

4. Het sluit aan bij me, voelt goed, word ik enthousiast van, inspireert me 40 25 

5. Aandacht voor jeugd & jongeren 32 20 

6. Inhoudelijke geloofsovertuigingen, anders dan 'God Centraal' 29 18 

7. De liturgie, diensten of muziek die goed zijn 25 15 

9. Kerk spreek me niet aan. God wel 19 12 

10. Omdat deze kerk missionair is 11 7 

11. Tradities 
 

10 6 

12. Praktische redenen 9 6 

13. Ik koos optie 1, maar de preken zijn hier niet best 8 5 

14. Ik heb voor deze optie gekozen maar eigenlijk geen tijd 7 4 

)* Jongeren hebben vaak meer dan 1 antwoord gegeven. 
 
Ruim de helft van de jongeren geeft aan dat de onderlinge omgang: ‘het samen gemeente zijn, de mensen en 
de onderlinge veiligheid’ (label 1) de belangrijkste relationele reden is om overtuigd lid te zijn en zich actief in 
te zetten. Een kwart van de jongeren noemt andere relationele redenen zoals ‘Het sluit aan bij me, voelt goed, 
word ik enthousiast van, inspireert me’ (label 4) en 15% zegt ‘De liturgie, diensten of muziek zijn goed’ (label 7).  
Bijna 40% noemt God(s Woord)/ Jezus Christus en hun liefde als reden. Nog geen 20% kiest inhoudelijke 
(geloofs)overtuigingen als drijfveer om actief te zijn. 
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Jongeren noemen dus bijna twee keer zo vaak relationele redenen die met verbondenheid te maken hebben 
(39% van alle redenen) dan inhoudelijke redenen (23% van alle redenen).  
 

3.10.2 Ik ben lid van de kerk, ik doe mee, maar ik ben niet overtuigd (groep 2) 

Van het totaal aantal respondenten heeft 17% voor deze tweede optie (groep 2) gekozen (in totaal 65). Van 
diegenen die aangeven tot groep 2 te behoren, voorziet ook weer rond 90% deze keuze van een toelichting. 
Daarnaast geeft 30% antwoord op de vraag of men nog goede ideeën heeft. Alles overziend levert dat het 
volgende totaal beeld op: 
 

Tabel 8 
    Redenen van  jongeren om wel lid te zijn maar niet overtuigd (groep 2) (N = 60) )* 

label     n % 

1. Ik geloof niet in één ware, juiste kerk. Ook in andere kerken zijn goede  dingen te 
vinden 

23 38 

2. Ik ben het oneens met de manier waarop mensen hier met elkaar  omgaan. 22 37 

3. Oneens met de gang van zaken, heb er niets aan, kerk doet ’t slecht,  weinig 
toegevoegde waarde 

20 33 

4. Twijfel aan geloof, juistheid geloof, waarheidsgehalte 14 23 

6. Ik doe niet aan veel mee, maar wat ik doe, doe ik overtuigd 13 22 

7. Verander, heb lef, visie, moed en ontwikkel je als gemeente 13 22 

8. Ik geloof in God (maar niet in de gemeente) 13 22 

9. De onderlinge omgang is fijn (of zou dit moeten zijn) 9 15 

10. Ik ben hier opgegroeid, heb er mijn wortels 9 15 

11. Saai, traditioneel, behoudend, niet veranderbaar 7 12 

12. Zet talenten van jongeren (meer) in 5 8 

13. Ik ben student en heb geen tijd of ben niet in mijn ‘thuisgemeente’  4 7 

14. Ik geloof niet 2 3 

15. Nutteloze veranderingen/te groot accent op de mening van jongeren 2 3 

)* Jongeren hebben vaak meer dan 1 antwoord gegeven. 
 
Voor ruim een derde deel van de jongeren zijn de inhoudelijke geloofsovertuigingen over de kerk (label 1) 
reden om wel lid, maar niet overtuigd te zijn. Aan dit label zijn expliciete uitspraken over ‘de kerk’ toegekend. 
Ruim 20% geeft daarnaast andere inhoudelijke redenen aan, zoals ‘(twijfel aan) geloof’ (label 4) en ‘Ik geloof 
wel in God (maar niet in de gemeente)’ (label 8).  
 
Een derde van de jongeren noemt de relationele reden ‘oneens met onderlinge omgang tussen mensen’ (label 
2) als reden om wel lid, maar niet overtuigd te zijn. 15% kiest voor de relationele reden ‘De onderlinge omgang 
is hier fijn (of zou dit moeten zijn)’ (label 9).  
 
Jongeren noemen dus bijna twee keer zo vaak inhoudelijke redenen (30% van alle redenen) als relationele 
redenen (17% van alle redenen). 
 

3.10.3 Ik ben lid van de kerk, maar doe (bijna) nergens aan mee (groep 3) 

Bijna een derde van de respondenten (30%, in totaal 115 jongeren) kiest bij vraag 29 optie 3.  
Zo’n 94% hiervan voorziet deze direct van een toelichting. Ongeveer de helft maakt ook gebruik van de 
mogelijkheid om nog iets op te merken. Alle antwoorden zijn gelezen en gelabeld. Dat leidt tot onderstaand 
beeld in tabel 9. 
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Tabel 9 
  Redenen van jongeren om wel lid te zijn, maar (bijna) nergens aan mee te doen (groep 3) (N = 110) )* 

label n % 

1. Geen aansluiting, contact of slechte onderling relaties 50 45 

2. Ik kerk elders en/of ben zoekend 27 25 

3. Ik woon op kamers 25 23 

4. Meer inspirerend of aantrekkelijk maken 20 18 

5. Geen interesse of behoefte 17 14 

6. Niet interessant, ouderwets, traditioneel, niet inspirerend 16 15 

7. Ik moet van m’n ouders 16 15 

8. Meer aandacht voor jongeren 13 12 

10. Jongeren worden niet voor vol aangezien 13 12 

11. Ik ben niet overtuigd, doe misschien mee 11 10 

12. Geen tijd 11 10 

13. Nog niet onttrokken, is nog een stap te ver of: ben er mee bezig 10 9 

14. Studentenvereniging is mijn gemeente 8 7 

15. Ik wil me wel inzetten maar nu nog niet 7 6 

16. Voeding nodig / inhoudelijke geloofsvragen 5 5 

17. Ik ben wel overtuigd maar doe niet mee 5 5 

18. Ik ga met vriend/vriendinnen mee 2 2 

19. Advies 1 1 

)* Jongeren hebben vaak meer dan 1 antwoord gegeven. 
 
Bijna 50% blijft aan de zijlijn door ‘onvoldoende aansluiting, contact of relaties met andere gemeenteleden’ 
(label 1, relationele reden). Andere relationele redenen die genoemd worden door ruim 10% van de jongeren 
zijn ‘meer aandacht voor jongeren’ (label 8) en ‘jongeren worden niet voor vol aangezien’ (label 10). Qua 
motivatie liggen deze twee in de buurt bij ‘onvoldoende aansluiting’, maar ze hebben een afzonderlijk label 
toegekend gekregen door duidelijk andere taal. Andere relationele redenen worden genoemd in label 4, 6 en 
14: ‘gebrek aan inspiratie in de kerk’ en ‘studentenvereniging als vervanging van de kerk’. 
 
Van alle redenen is dus slechts 2% inhoudelijk. Jongeren geven veel vaker redenen aan die met relatie en 
verbondenheid te maken hebben (tussen 33% (zonder label 10) en 45%) dan inhoudelijke redenen om voor 
groep 3 te kiezen. 
 

3.10.4 Ik ben helemaal geen lid meer van een kerk (groep 4) 

Van de 358 jongeren behoren er (uiteindelijk) 21 tot deze groep. Dat is 6% van de totale populatie. Alle 21 
hebben zij deze keuze gemotiveerd. Analyse hiervan leidt tot het volgende beeld (tabel 10): 
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Tabel 10 

  Redenen van jongeren om geen lid meer te zijn (groep 4) (N = 21) )* 

label n % 

1. Mijn vorm van geloof past(e) niet bij deze kerk 20 95 

2. Hypocrisie, groot verschil tussen leer & leven 5 24 

3. Openheid/ruimte voor jongeren 5 24 

4. Ik geloof niet meer 3 14 

5. Ik heb niks met de kerk 3 14 

6. Mijn geaardheid past hier niet 2 10 

7. Ik moest van mijn ouders 1 5 

)* Jongeren hebben vaak meer dan 1 antwoord gegeven. 
 
Bijna alle jongeren geven aan te zijn vertrokken vanwege een ‘vorm van geloven, een visie op geloof, die niet 
past binnen de kerk’ waar ze tot dan toe lid van waren. ‘Slechts’ 3 jongeren (14%) vertrekken omdat zij niet 
meer geloven.  
 
Bij de vraag wat ervoor had kunnen zorgen dat deze jongeren wel bij de kerk zouden blijven antwoordt de 
helft: ‘niets’. Sommigen leggen daarbij de oorzaak bij zichzelf. Anderen geven aan: 
 

‘Mensen die echtheid laten zien in hun geloof’ 
 

‘Niet elke zondag weer - omdat het hoort - een standaard dienst erdoorheen jagen en dan weer 
gezellig aan de koffie’  

 
‘Niets. Ik had met geen mogelijkheid bij deze kerk willen blijven. Misschien een wat 
laagdrempeligere kerk waar niet alles alleen maar om de regels draait en om dingen die je fout 
kunt doen, maar een kerk waar het draait om het geloof zelf en de dingen waar het echt om gaat’ 

 
 

3.11 Resultaten in het kort 

Deelname catechisatie en jeugdvereniging (3.2): 
1 Ruim 80% van de jongeren gaat naar catechisatie en rond 60% naar jeugdverenigingen 16- en 16+. 
 
2 Vrouwen nemen vaker deel aan catechisatie en jeugdvereniging 16- dan mannen. Vrouwen onder 21 jaar 

nemen vaker deel aan catechisatie dan vrouwen vanaf 21 jaar. 
 
3 Meer dan de helft van de jongeren die geen lid meer is (groep 4) heeft geen catechisatie gevolgd. 
 
4 Jongeren uit groepen 3 en 4 gaan minder vaak naar jeugdvereniging 16+ en groep 3 gaat ook minder vaak 

naar catechisatie en vereniging 16- dan groep 1. Vooral groep 3 valt dus op door minder mee te doen. 
 
5 R mannen gaan vaker naar catechisatie dan G mannen. R jongeren onder 21 gaan vaker dan G jongeren 

onder 21. 
 
6 G jongeren onder 21 gaan vaker naar jeugdvereniging 16- en 16+ dan R jongeren. G vrouwen gaan vaker 

dan R vrouwen. 
 
7 Vooral mannen die geen Christelijk LO en VO hebben gevolgd gaan minder vaak naar catechisatie en 

jeugdvereniging 16- en 16+. 
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Indruk catechisatie en jeugdvereniging (3.3):  
8 Over het materiaal dat bij catechisatie gebruikt wordt zijn de jongeren het meest ontevreden. Dit geldt 

voor alle groepen, zowel G als R jongeren en groepen 1-4. 
 
9 Vrouwen zijn vooral over de jeugdvereniging 16- positiever dan mannen. 
 
10 Jongeren zijn over alle aspecten van vereniging 16- positiever dan over die van catechisatie en positiever 

over alle aspecten van vereniging 16+ vergeleken met 16-. 
 
11 G jongeren uit de groepen 3&4 zijn over vrijwel alle aspecten van catechisatie en vereniging 16- en 16+ 

negatiever dan groep 1, met uitzondering van het materiaal bij catechisatie. Verder verschillen ze met 
groep 2 over vooral relationele aspecten zoals relatie met mede-catechisanten, de sfeer op vereniging 16- 
en de relatie met leider en medeverenigingsleden 16-. R jongeren uit de groepen 3&4 zijn over alle 
aspecten negatiever dan groep 1. 

 
12 R jongeren zijn over de meeste aspecten van jeugdverenigingen positiever dan G jongeren. Reden kan zijn 

dat R jongeren gewoon niet gaan als ze minder positief zijn. 
 
Kerkelijke achtergrond (3.4), kerkgang en kerkdienst (3.5) 
13 Van de 90% die lid is van de kerk is ruim 10% van kerkgenootschap veranderd. De top drie van 

kerkgenootschappen waarheen jongeren vertrekken is: Evangelische gemeente, PKN en CGK. 
 
14 De helft van de jongeren gaat twee keer per zondag naar de kerk, een kwart één keer.  
 
15 Jongeren die nog wel lid zijn maar nergens aan meedoen (groep 3) geven aan minder in de kerk te komen 

dan jongeren uit de andere drie groepen. Verder gaan vrouwen vanaf 21 jaar minder vaak dan vrouwen tot 
21 jaar. Ook gaan G jongeren vanaf 21 jaar minder vaak dan R jongeren.  

 
16 Actieve leden (groep 1) zijn positiever over alle stellingen kerkdiensten dan de andere drie groepen. 
 
17 Er is een redelijk sterk verband tussen de groep waartoe jongeren behoren en de meningen over de 

kerkdiensten. 
 
18 Mannen zijn over alle stellingen kerkdiensten negatiever dan vrouwen.  
 
19 R jongeren vanaf 21 jaar zijn positiever over alle stellingen kerkdiensten dan G jongeren vanaf 21 jaar. 

Daarnaast zijn R jongeren over het algemeen positiever dan G jongeren, met dien verstande dat G 
jongeren negatiever zijn over stellingen 1 en 2 en G vrouwen over stelling 4. Over stelling 3 zijn G mannen 
en vrouwen beiden negatiever dan R mannen en vrouwen. 

 
Problemen en vragen van jongeren (3.6): 
20 Problemen die door meer dan de helft van de jongeren worden genoemd zijn de volgende: ongeveer drie 

kwart van de jongeren signaleert bij anderen vragen/problemen rond geloven, geloofsbeleving en kerk. 
Verder signaleert ongeveer 60% vragen/problemen rond kerkdiensten, de plek voor jongeren in de 
gemeente en seksualiteit. In iets mindere mate geven jongeren aan deze problemen/vragen ook zelf te 
hebben.  

 
21 Mannen signaleren vaker problemen rond gebruik van tabak (bij anderen) en rond seks (bij zichzelf). 

Vrouwen signaleren vaker problemen rond plek van jongeren in de gemeente, de ontwikkeling van het 
zelfbeeld, kerk, relatie met ouders en geloof en geloofsbeleving. Hierbij zijn er verschillen tussen vrouwen 
onder en vanaf 21 jaar: vrouwen onder 21 jaar signaleren bij anderen vaker vragen/problemen over 
gebruik van alcohol en over de kerk en hebben zelf vaker vragen over seks en de plek voor jongeren in de 
gemeente, terwijl vrouwen vanaf 21 bij anderen en bij zichzelf meer vragen signaleren over de 
ontwikkeling van het zelfbeeld. 
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22 G jongeren onder 21 jaar hebben vaker vragen over seks dan R jongeren, terwijl R jongeren vanaf 21 jaar 
vaker vragen hebben over geloof en geloofsbeleving. R vrouwen hebben meer vragen rond geloven dan G 
vrouwen. G vrouwen signaleren bij anderen meer vragen over seks en gebruik van drugs. 

 
23 Groep 2 (wel lid maar niet overtuigd) heeft bij sommige vragen/problemen meer vragen dan de andere 

drie groepen. Dit geldt voor de plek voor jongeren in de gemeente, geloven en kerkdiensten. 
 
24 Jongeren signaleren bij zichzelf minder vaak problemen/vragen dan bij anderen. Ook kerkelijke 

ondersteuners signaleren deze problemen/vragen vaker bij jongeren dan de jongeren bij zichzelf. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor problemen/vragen rond de relatie met ouders, seks, gebruik van alcohol, tabak en drugs, 
gokken en de plek voor jongeren in de kerk. 

 
25 Kerkelijke ondersteuners geven ook aan dat ze andere problemen/vragen horen van jongeren doordat het 

geloof hen niets meer zegt/doet. Verder horen ze dat de sfeer en de vorm van de diensten een probleem 
zijn en dat jongeren geen verbondenheid en aansluiting voelen met de gemeente. Het gebrek aan 
verbondenheid of aansluiting lat zich het sterkst zien bij jongeren die zichzelf zien als ‘wel lid, maar niet 
actief’. Omgekeerd: juist wel aansluiting ervaren en het ‘samen zijn’ wordt door jongeren die voor optie 1 
kiezen (lid, overtuigd en actief) als belangrijkste reden genoemd. 

 
26 Er is vooral verschil tussen mannen die wel of niet christelijk VO hebben gevolgd: mannen die christelijk VO 

hebben gevolgd hebben zelf vaker vragen/problemen rond keuze opleiding/werk, seks, ontwikkeling van 
het zelfbeeld, geloofsbeleving en de plek voor jongeren in de gemeente. 

 
Hulp binnen gemeente (3.7) en ouders (3.8): 
27 Ongeveer 80 - 90% van de jongeren geeft aan nooit iets te hebben gehad aan een mentor, aan een 

betaalde jeugdwerker of aan beleid 16+ jongeren.  
 
28 Ongeveer 60 - 70% van de jongeren geeft aan nooit iets te hebben gehad aan een (jeugd)ouderling, 

huisbezoek, jeugdhonk en huiskringen. Mannen en vrouwen vanaf 21 jaar zijn negatiever over de 
(jeugd)ouderling.  Vrouwen vanaf 21 jaar zijn daarnaast negatiever over de catecheet dan vrouwen tot 21 
jaar. 

 
29 (Ruim) de helft van de jongeren geeft aan nooit iets te hebben gehad aan een jeugdleider 16- of 16+, 

ondanks dat ongeveer 85% van de jongeren aangeeft een redelijke tot goede relatie te hebben gehad met 
de 16- en 16+ jeugdleiders.  

 
30 Groepen 3&4 zijn over het ontbreken van hulp door kerkelijke ondersteuners en vormen negatiever dan 

groep 1. 
 
31 G vrouwen zijn minder negatief over huisbezoek vanaf 16 jaar dan R vrouwen. 
 
32 De meeste jongeren praten vaak met hun ouders over wat hen bezighoudt. Een uitzondering hierop is 

seksualiteit, hierover praten veel minder jongeren met hun ouders. 
 
33 Groep 1 praat vaker met ouders over alle genoemde onderwerpen dan de andere drie groepen.  
 
34 Jongeren die problemen hebben in de relatie met de ouders praten ook minder met ouders over alle 

genoemde onderwerpen uit tabel n. 
 
Jongeren en kerkelijke ondersteuners (3.9): 
35 Rond twee derde van de kerkelijke ondersteuners geeft aan jongeren kwijt te raken die hun lidmaatschap 

opzeggen of verdwijnen/verhuizen zonder dat ze weten waarheen. 
 
36 Jongeren geven over het algemeen andere redenen aan om hun lidmaatschap op te zeggen dan kerkelijke 

ondersteuners: jongeren geven redenen aan die met het geloof te maken hebben, kerkelijke 
ondersteuners die met kerk als instituut of met verkering buiten de kerk te maken hebben.  
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37 Kerkelijke ondersteuners geven nog meer aspecten voor kerkverlating aan die zij van jongeren horen. 
Daarbij noemen zij vooral een mismatch in vormen van kerk-zijn of geloofsbeleving naast onderlinge 
relaties binnen de gemeente die er onvoldoende zijn of waarin onvoldoende geloofsoverdracht plaatsvindt 

 
Situatie jongeren en ideeën (3.10): 
38 Bijna de helft van alle respondenten kiest optie 1. Dat lijkt in eerste instantie geruststellend, maar bijna 

40% van alle redenen die genoemd worden, hebben met relaties en verbondenheid te maken: samen, 
veilig, het voelt goed, past bij me of de liturgie en/of muziek is goed. Ruim 20% van de redenen is 
inhoudelijk (geloofsovertuigingen) van aard. Ondanks dat jongeren die voor deze optie kiezen aangeven 
‘actief mee te doen’ en positiever te zijn dan andere groepen over de kerkdiensten, gaan zij NIET vaker 
naar de kerk dan jongeren die voor optie 2 (wel lid, niet overtuigd) of 4 (geen lid meer) kiezen. 

 
39 Nog geen 20% van alle respondenten concludeert wel lid te zijn, ook wel mee te doen met activiteiten, 

maar niet overtuigd te zijn. Niet te geloven in één juiste kerk-concept, blijkt de belangrijkste drijfveer te 
zijn voor een keuze voor deze optie. Inclusief twijfel aan geloof, is onzekerheid over inhoud voor 20% van 
de optie-2-kiezers reden om dit te kiezen. 

 
40 Vrijwel één derde van alle respondenten noteert wel lid te zijn maar (bijna) nergens aan mee te doen. 

Bijna de helft motiveert dit met redenen die betrekking hebben op onvoldoende aansluiting, contact of 
relaties met andere gemeenteleden, niet gezien worden, er niet toe doen, dus met redenen van 
relationele aard. Slechts 2% draagt hiervoor inhoudelijke redenen aan. 

 
41 Slechts 6% van de totale populatie kiest voor de optie: ‘ik ben helemaal geen lid maar van een kerk’. Voor 

de helft van deze ‘optie-4-kiezers’ ligt een reden in het feit dat hun geloof niet (meer) past bij hun 
kerkelijke gemeente. Ruim 10% van deze ‘optie-4-kiezer’ geeft aan niet meer in God te geloven. 
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Hoofdstuk 4 Conceptueel kader 

 
 

4.1 Theoretische achtergrond 

Introductie 

Het onderzoek dat de Academie Theologie uitvoert is niet het enige onderzoek naar de relatie tussen jongeren, 
geloof en kerk. Zeker niet het eerste. De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Ook is er 
literatuur verschenen die op alle mogelijke manieren die relatie tussen ‘Jongeren, geloof en kerk’ belicht en  
relevant kan zijn om te begrijpen wat de Academie Theologie heeft gemeten. In dit gedeelte presenteren we 
diverse relevante inzichten. Deze vormen het conceptuele kader van waaruit de verkregen gegevens op basis 
van empirisch onderzoek geanalyseerd en geïnterpreteerd worden. 
 

4.1.1 Ontkerkelijking 

Tot het einde van de 19e eeuw kwam het maar weinig voor dat men niet tot een kerk behoorde, wat iets 
anders is dan dat iedereen ook geloofde. Dit veranderde vanaf 1880, en vooral in de twintigste eeuw. Hiervoor 
worden diverse redenen genoemd. Zo wordt de modernisering van de samenleving genoemd met als één van 
de kenmerken dat bepaalde zorg, zoals onderwijs, armenzorg, huwelijkssluiting in toenemende mate verzorgd 
word door instituties die onafhankelijk waren van de kerken. Het modernisme, waarin economische, politieke 
en sociale aspecten in de maatschappij steeds belangrijker werden, had de traditionele kerk en godsdienst niet 
meer nodig. Vanaf 1960 wordt de ontkerkelijking een massaal verschijnsel. Oorzaken hiervan waren een snelle 
welvaartsvermeerdering, toenemende invloed van de media en een verhoging van het gemiddelde 
opleidingsniveau. Allereerst kregen kerken die zich meer in maatschappelijke sectoren bewogen, en daardoor 
meer in contact kwamen met andersdenkenden, hiermee te maken, zoals het vrijzinnige protestantisme 
(Nederlands Hervormde Kerk). Kerken die meer verzuild waren, en dientengevolge minder met 
andersdenkenden in contact kwamen, werden hierdoor tot 1960 meer 'beschermd' (Katholieken en 
Gereformeerden)

7
. Maar na 1970 nam, eerst in de Katholieke kerk, en later in de Gereformeerde Kerken de 

uittreding massaal toe en wel zodanig dat hoe meer de kerken verzuild bleven, hoe later dit proces op gang 
kwam.  
 
Becker en De Hart (2006) deden onderzoek naar verschuivingen in de binding met de kerken en de Christelijke 
tradities. Zij constateerden dat de buitenkerkelijkheid afnam met de leeftijd. Een van hun bevindingen was dat 
de ontkerkelijking van diverse leeftijdscategorieën in verschillend tempo plaatsvond. 
“Onder de 16-30-jarigen en onder de 31-45-jarigen begon de buitenkerkelijkheid na 1966 reeds te stijgen. Bij de 
jongste categorie verliep de toename het snelst. Onder Nederlanders van middelbare leeftijd, de 46-60-jarigen, 
begon de buitenkerkelijkheid pas na 1990 echt te groeien. Onder de ouderen, de ondervraagden, ouder dan 60 
jaar, bleef het percentage buitenkerkelijken op het laagste niveau ongeveer gelijk. 
De afgelopen veertig jaar hebben de jongeren vooropgelopen in de ontkerkelijking, de mensen van middelbare 
leeftijd haalden hen in, de ouderen bleven achter” (Becker & De Hart, 2006, pp. 41, 42).  
 
Een andere bevinding was dat de ontkerkelijking van jongeren tussen 16 en 30 jaar lijkt te stagneren vanaf 
1995, en zelfs iets lijkt te dalen. Als de andere leeftijdscategorieën dit patroon volgen zou dit kunnen 
betekenen dat de ontkerkelijking onder oudere leeftijdscategorieën uiteindelijk even hoog wordt als die van de 
jongeren, namelijk 70%. 
 

4.1.2 Demografisch onderzoek binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)  

Wat betekenen de bevindingen van Knippenberg (1992) en Becker en De Hart (2006) voor de Gereformeerde 
Kerken vrijgemaakt? Deze kerken hebben vanaf 1990 een vorm van 'ontzuiling' meegemaakt, in eerste 
instantie door samenwerking op diverse terreinen met andere Gereformeerde kerken, vooral de Christelijk 
Gereformeerde en Nederlands Gereformeerde kerken. Omdat vanaf 2003-2004 het ledental binnen de GKv 
voor het eerst sinds 1972 langzaam afnam, heeft in 2009 een demografisch trendonderzoek plaatsgevonden 
(Slendebroek-Meints, 2010). In genoemd onderzoek werden twee trends berekend tot en met 2025: de 

                                                      

 
7
 Knippenberg verstaat hieronder de (Synodaal) Gereformeerde kerken, Gereformeerde kerken (vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde 

kerken, Gereformeerde Gemeenten en oud Gereformeerde Gemeenten. 
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ontwikkeling in ledental vanaf 1971 en vanaf 1992. Scenario 1992 werd gekozen omdat uit cijfers bleek dat 
onttrekkingen vanaf genoemd jaar relatief sterker toenamen, hoewel dit in de cijfers van totaal aantal leden 
nog niet direct zichtbaar was vanwege een geboorteoverschot. Uit het laatste Handboek voor de kerken 
(Kuiper, 2011) bleek dat het ledental nog steeds afneemt. In genoemd onderzoek is op gedetailleerd niveau 
geanalyseerd waar leden naar toe gaan als ze zich onttrokken hebben: ongeveer twee derde sluit zich aan bij 
andere kerkgenootschappen, vooral evangelische kerken, een derde sluit zich in eerste instantie bij geen 
enkele kerk meer aan. Opvallend was dat doopleden zich reeds vanaf 1975 vaker onttrokken dan dat zij lid 
werden van de GKv. Het verschil met latere jaren - vanaf ongeveer 1996 - is alleen dat dit proces relatief gezien 
sterker toeneemt.  
In dit onderzoek werd alleen cijfermateriaal verzameld en verwerkt. Daardoor was het niet mogelijk motieven 
voor wel of geen kerkverlating, kerkelijke aspecten en geloofsbeleving te onderzoeken. 
 

4.1.3 Jongeren en hun geloof 

De Gruijter e.a. (2011) deden onderzoek onder christelijke, hindoe en joodse jongeren. Onderzoekers 
vergelijken jongeren en hoe zij hun geloof beleven. Daarbij focussen ze op vragen als hoe jongeren hun geloof 
ontwikkelen; hoe zij hun religieuze identiteit in een grotendeels seculiere context ervaren; of zij zich 
georganiseerd hebben en de mate waarin zij behoefte hebben aan ondersteuning. Onderhavig onderzoek 
beperkt zich tot beschrijving van resultaten van het FORUM-onderzoek voor zover ze betrekking hebben op 
christelijke jongeren.  
Christelijke jongeren blijken vanuit de samenleving niet of nauwelijks problemen te ondervinden om hun geloof 
vorm en inhoud te geven. Dat in Nederland de christelijke traditie de boventoon voert, zorgt er voor dat zij 
voldoende ruimte krijgen om hun geloof te beleven en (verder) te ontwikkelen. Deze jongeren ervaren wel dat 
zij een minderheid zijn in de samenleving, maar eveneens dat zij deel uitmaken van een grote, geaccepteerde 
minderheid.  
 
De ruimte die jongeren ervaren om hun geloof te beleven, wordt door hen niet altijd gevoeld binnen de eigen 
kring. Orthodox-christelijke jongeren merken op dat zij soms minder positieve ervaringen hebben met de 
‘vrijheid’ van hun geloofsbeleving. Andere protestante jongeren zoeken aansluiting bij een groep omdat zij het 
moeilijk vinden om ‘alleen’ te geloven. Uit het onderzoek blijkt dat voor deze jongeren de ‘eigen groep’ een 
grote bron van steun kan zijn. 
 
Het merendeel van de protestanten die deelnamen aan dit onderzoekt, beschouwt zich als een actief christen. 
Het lijkt er daarbij op dat naarmate zij ouder worden, ze bewuster voor (hun) geloof kiezen. Ook al zijn er 
verschillen tussen deelnemende jongeren, naar de kerk gaan, bidden, Bijbellezen en ‘je als christen gedragen’ 
zijn aspecten die door bijna alle jongeren worden genoemd. Opvallend is dat de meeste (protestante) jongeren 
geen grote moeite ondervinden om zich tot hun omgeving te verhouden. Zij onderkennen daarbij wel 
dilemma’s rondom leefregels en gedrag, maar hebben daarvoor voldoende adequate strategieën ontwikkeld 
om hier mee om te gaan: ‘bewuste keuzes maken’ 
 
Gevraagd naar personen waarbij jongeren steun zoeken, antwoorden kinderen bijna zonder uitzondering: ‘Mijn 
ouders’. Voor jongeren zijn zij de meest logische, primaire bron van informatie en steun. Jongeren geven aan 
dat zij in plaats van, of in aanvulling op de steun van ouders elders steun vinden. Meestal zijn dat 
leeftijdsgenoten, ‘face to face’ en via sociale media. Ook het zelfstandig raadplegen van bronnen is van belang, 
waarbij betrouwbaarheid een belangrijk criterium is voor orthodox-christelijke jongeren. 
 

4.1.4 Leefwerelden van jongeren 

Hermes e.a. (2007) brengen systematisch de leefwerelden van jongeren in kaart. Zij maken dit concreet voor de 
werelden: ‘thuis’, ‘school’, ‘media’ en ‘populaire cultuur’. Want: de anderhalf miljoen jongeren in Nederland 
tussen de 12 en 18 jaar oud, hebben met elkaar gemeen dat ze thuis wonen, een schoolopleiding volgen en 
opgroeien in een Wired World. In drie delen – ‘Thuis’, ‘School’ en ‘Media en populaire cultuur’ schetsen de 
auteurs een beeld van de wereld waarin jongeren anno nu opgroeien. 
 
Het eerste deel gaat in op de gezinnen waarin jongeren opgroeien en de manier waarop ouders en jongeren 
met elkaar omgaan. Uiteraard worden daarbij verschillende ‘moderne gezinsvormen’ gepresenteerd. Daarbij 
wordt afgerekend met de ‘mythe van de generatiekloof’. Sinds de jaren zestig is in Nederland waar te nemen 
dat de meeste jongeren een goede relatie met hun ouders hebben. In het algemeen lijken jongeren een 
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positiever beeld te hebben van ouderen, dan van hun eigen generatie. Positiever, dan bijvoorbeeld ouderen 
van jongeren hebben – een omgekeerde generatiekloof.  
 
Ouders zijn en blijven belangrijk voor jongeren. Maar tegelijkertijd is de invloed van leeftijdsgenoten op de 
ontwikkeling en oriëntatie de afgelopen decennia veel groter geworden. Leeftijdsgenoten worden zelfs 
medeopvoeders genoemd. Ze zijn bij het oplossen van problemen net zo belangrijk als ouders. In het 
zoekproces naar vragen als ‘wie ben ik, wie wil ik zijn, waar wil ik bij horen’ richten jongeren zich vanaf 13, 14 
jaar in toenemende mate op hun leeftijdsgenoten. Deze oriëntatie op leeftijdgenoten neemt tijdens de 
adolescentie toe met de leeftijd, overigens zonder dat jongeren zelf een grote kloof in hun leerwereld ervaren 
tussen thuis en daarbuiten. Naast individuele vriendschappen gaan jongeren ook relaties aan in grotere sociale 
verbanden – peergroup of clique genoemd. Doorgaans bestaand uit vijf tot zes jongeren die elkaar (dagelijks) 
op school, bij het uitgaan, bij de sportclub of in de buurt treffen. Dit contact heeft een belangrijke 
socialiserende functie, draagt bij aan de ontwikkeling van persoonlijke en sociale identiteit, is een bron van 
informatie en contacten en nodigt uit tot fysieke en sociale mobiliteit.  
 
Deel twee bespreekt de invloed van school in dit proces van zoeken en groepsvorming. De school speelt hierin 
eveneens een belangrijke rol. Naast ‘schoolprestaties’ bieden scholen een belangrijke functie in het (leren) 
omgaan met leeftijdsgenoten, het zich leren bewegen in een groep. Wat weer mogelijkheden biedt tot 
identiteitsontwikkeling.  
 
In deel drie typeren de auteurs de belangrijke rol die media hebben op de (identiteit)ontwikkeling van 
jongeren. Daarbij worden jongeren niet alleen gezien als media- en betekenisconsumenten maar vooral ook als 
-producenten. Zo ontwikkelen jongeren hun eigen cultuur, hun smaak en identiteit door het leveren van 
bijdragen, die dan weer gewaardeerd worden door andere jongeren – en zo een voortdurende ontwikkeling 
bewerkstelligen. Profielsites en andere sociale media bieden daartoe geweldige platforms. 
 

4.1.5 Het Lege Testament 

Van der Ploeg (1985) heeft al in 1985 jonge studerende kerkverlaters geïnterviewd. Hoewel dit meer dan 25 
jaar geleden is, zijn de bevindingen momenteel nog steeds actueel. Van der Ploeg concludeerde dat jongeren 
die de kerk verlaten hebben dit deden omdat ze onverschillig stonden tegenover de kerk en sceptisch 
tegenover het kerkgebonden geloof. Verder dat dit zo was ondanks een opvoeding waarin bedoeld was het 
tegendeel te bereiken en dat dit afstand nemen meestal rond 17-jarige leeftijd begon (dus toen jongeren 
meestal nog thuis woonden). Vervolgens keek hij naar factoren in het socialiseringsproces die een rol kunnen 
hebben gespeeld. Hij noemde drie fundamentele punten die van belang zijn voor de socialisering van jongeren 
in de samenleving: normen, waarden en betekenissen.  
“Waarden zijn materiële of immateriële zaken die mensen belangrijk vinden. Normen zijn regels die aangeven 
hoe mensen moeten handelen en leven. Betekenissen zorgen er voor dat mensen begrijpen hoe alles is, waarom 
alles zo is, dat ze elkaar begrijpen, dat ze gebeurtenissen en ervaringen begrijpen, dat ze de onderlinge 
communicatie begrijpen enz. Betekenissen zijn dus van het allergrootste belang. Betekenissen verklaren 
gebeurtenissen, verhoudingen, ervaringen, handelingen van anderen, en betekenissen voorspellen vele van die 
zaken. Betekenissen kunnen alles of bijna alles zinvol, betekenisvol maken”(Van der Ploeg, 1985, p. 107).  
 
Hij concludeerde dat jongeren in de primaire socialisatie (opvoeding binnen gezin) factoren een rol hebben 
gespeeld voor kerkverlating, zoals het nauwelijks of nooit over de kerk en geloof spreken en een inhoudsloze, 
betekenisloze manier van Bijbellezen en kerkgang. Kortom: hoe minder ouders lieten zien hoe ‘Gereformeerde’ 
normen, waarden en betekenissen in hun leven een wezenlijke rol speelden, hoe minder deze voor de jongeren 
van betekenis waren bij het proces van socialisering. In de secundaire socialisatie (kennismaking met de wereld 
om hen heen) speelden de verandering van de sociale omgeving en afnemende belangrijkheid van de ouders 
een rol bij kerkverlating. En op het snijvlak van primaire en secundaire socialisatie was een hele belangrijke 
factor dat ouders de ‘Gereformeerde’ betekenissen niet konden beargumenteren en legitimeren als deze ter 
discussie gesteld werden! 
 
Een jongere over catechisatie: “ze gingen er niet over in discussie. Ja, met Bijbelteksten uitleggen, maar daar 
was ik niet tevreden mee. Dan vond ik toch nog bepaalde dingen heel raar, nou dat moest ik dan maar geloven 
en verder ophouden”. 
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En over haar ouders: “ik moet niet te veel praten, ik moet het maar van hen aannemen. Wat zij zeggen is goed. 
Met mijn moeder kan ik helemaal niet praten. Dat is gewoon zwart-wit en je moet luisteren. Doe je dat niet dan 
wordt het onmogelijk” (Van der Ploeg, 1985, p. 139). 
 
Knippenberg (1992) noemde de ontzuiling als een belangrijke factor voor ontkerkelijking. Ook van der Ploeg 
concludeerde dit naar aanleiding van zijn interviews:  
“Het eigenlijke probleem van de kerk, waar de kerkverlating van jongeren op terug te voeren is, is de 
secularisatie. Niet alleen de secularisatie in de zin van een teruglopend aantal Gereformeerde kerkleden, maar 
vooral de secularisatie in de zin van: de afnemende relevantie van ‘Gereformeerde’ betekenissen, normen en 
waarden voor ‘Gereformeerden’ zelf. Er komen niet alleen steeds minder Gereformeerden, maar de 
‘Gereformeerden’ zelf worden steeds minder Gereformeerd” (p. 193). 
Van der Ploeg heeft het over de mythe van het jongerenprobleem die het meest bedreigende probleem van de 
binnen kerkelijke secularisatie moet verhullen. Het trieste gevolg is dat de oplossing voor dit verbloemde 
probleem vervolgens ligt in de sfeer van het aantrekkelijk maken van het kerkelijke jeugd- en jongerenwerk 
door dit aan te passen aan de jeugd- en jongerencultuur. Het werkelijke probleem blijft hiermee overeind: de 
inhoudsloze gereformeerdheid van de ouderen. 
 

4.1.6 Grenzeloze Generatie 

‘Hoe minder ouders lieten zien hoe (‘Gereformeerde’) normen, waarden en betekenissen in hun leven een 
wezenlijke rol speelden, hoe minder deze voor de jongeren van betekenis waren bij het proces van socialisering’  
– concludeert Van der Ploeg in 1985.  
De Gruijter e.a. (2011) en Hermes e.a. (2007) schetsen een heel ander – veel positiever – beeld over de rol en 
de invloed van ouders. Staat Van der Ploeg nu alleen in zijn zienswijze?  
Lampert en Spangenberg (2009) focussen ook scherp op de invloed van ouders in hun onderzoek ‘Grenzeloze 
Generatie’, hun presentatie van resultaten van langdurig onderzoek. Het onderzoek op zich is nog niet 
afgerond, maar in de optiek van de auteurs is langer uitstel van presentatie van onderzoeksresultaten 
onverantwoord. 
 
Naast een gebruikelijke presentatie van generaties (vooroorlogse~, stille~, protest~ (of: babyboom~), 
verloren~, pragmatische~ en grenzeloze generatie (of: screenagers, Y, millenniumgeneratie)

8
 hanteren zij ook 

een indeling in mentality-milieus. Zij doen dat omdat ze met name gangbare typering van de ‘grenzeloze 
generatie’ onvoldoende diep vinden steken. Hun doel is om een diepgaander beeld te schetsen van psyche en 
drijfveren – in relatie tot generaties die hen voor zijn gegaan. De auteurs schetsen een toenemend escapisme 
onder jongeren, een grotere aandacht voor genieten, aandacht voor netwerken naast herwaardering van 
hiërarchie, een sterker focus op uiterlijk, kick en thrills naast een beperkter oog voor hun persoonlijk welzijn en 
een afnemende belangstelling voor maatschappij en milieu. 
 
De auteurs focussen vooral op waarden en overdracht van waarden. Daarbij zien zij de maatschappij 
ontsporen. Ouders zijn het eerste en belangrijkste doorgeefluik voor de overdracht van waarden, 
omgangsvormen, plichten en rechten in de vroegste jaren van onze vorming. Principiële veranderingen zorgen 
er voor dat de wereld er voor de jongste generatie fundamenteel anders uitziet dan voor hun ouders of 
grootouders. Veel volwassenen willen graag jong zijn en blijven (het forever young-principe). Dat lijkt 
onschuldig, maar het is ernstiger als ouderen de jongerencultuur gaan gebruiken als hun eigen referentiekader. 
Toen deze opvoeders zelf nog kind waren, moesten ze hun opvoerder gehoorzamen. De wereld van 
volwassenen was het echte leven. In die wereld lag de toekomst, daarop stemden kinderen hun aspiratieniveau 
af. Momenteel willen de meeste opvoeders jong zijn en blijven. Voor vaders en moeders is het een groot 
compliment als zij voor hun zoon of dochter worden gehouden. Maar jongeren kunnen gaan denken dat ze het 
hoogst haalbare en meest wenselijke al hebben bereikt. Want waarom zou je streven naar het leven van een 
volwassene, als volwassenen zelf verlangen naar de jeugdigheid (die nooit meer echt bereikbaar zal zijn)?  
 

                                                      

 
8
 De Babyboom- of Protest-Generatie is geboren tussen 1945 en 1956. De Verloren Generatie of ‘Generatie X’ tussen 1956 en 1970. De 

Pragmatische Generatie kwam tussen 1971 en 1980 ter wereld. De jongste generatie, de Screenagers tussen 1981 en 1995. Lampert en 
Spangenberg beschrijven nog twee generaties die ook in kerkelijke gemeente te vinden zijn, maar niet meer in arbeidsorganisaties. Het 
betreft de ‘Vooroorlogse generatie’ (geboren tussen 1910-1930) en de “Stille generatie’  (1931 – 1940). 
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De auteurs schrijven in hun afsluiting optimistisch te zijn over de veerkracht van de jongste generatie, bezorgd 
over de problemen waarin zij deels verzeild zijn geraakt en kritisch over de tijd waarin zij opgroeien. Deze 
kritiek geldt vooral het onvermogen of het ontbreken van bereidheid bij of van ouders/ouderen om ervaringen 
van jongeren te ‘be-waarden’. Jong zijn is niet altijd leuk en voor veel jongeren een moeilijke levensfase. Als je 
jong bent heb je soms behoefte aan steun, richting en wijsheid van volwassenen. Een vertrouwenspersoon die 
je terzijde staat en die weet hoe je de juiste maat kunt vinden voor jezelf en in relatie met anderen. 
Volwassenen echter nemen juist steeds meer over uit jongerencultuur, verzuimen het om jongeren de grenzen 
te stellen die jongeren nodig hebben en jongeren goede ontwikkelingswegen te wijzen. De auteurs bevestigen 
hiermee de bevindingen van Van der Ploeg (1985). 
 

4.1.7 Jong. Mores en Sores van jongeren van nu. 

Onvermogen of het ontbreken van de bereidheid van ouderen om ervaringen van jongeren te ‘be-waarden’ is 
een thema dat in zekere zin ook uitgewerkt wordt door De Kock e.a. (2010) en dan bekeken vanuit mores en 
sores van jongeren van nu: jong zijn willen we stiekem allemaal - het Boekenweekthema van 2010. Daarbij valt 
dan wel op dat het geklaag over jongeren van alle tijden is. En diegenen die overtuigd zijn van het verval in 
moraal, hebben nog al eens de neiging om de nieuwe generatie daarvan de schuld te geven. Is dat terecht? Hoe 
staat het er nu eigenlijk voor met de moraliteit van jongeren? Wat betekent dit voor de omgang tussen jong en 
oud in opvoedingspraktijk van gezin, buurt, school en kerk? Deze – en andere – vragen komen in dit boek aan 
de orde.  
 
De opstellers voegen enkele korte schetsen samen met resultaten van interviews en conceptuele kaders. In de 
schetsen worden jongeren als toegewijd voorgesteld. Alhoewel oppervlakkigheid en achteloosheid voor de 
hand liggende kwalificaties zijn, blijkt daarachter toewijding schuil te gaan. Toewijding als een geïnspireerde 
keuze om werkelijk iets van het leven te maken. Als ouderen dat niet begrijpen, dan hebben die zich te 
schamen voor hun oppervlakkigheid en achteloosheid. In een andere schets focust de opsteller op 
respectloosheid van jongeren. Respectloos, zo worden jongeren vaak afgeschilderd. Echter, jongeren verlangen 
naar mensen om hen heen die oprecht, eerlijk en kwetsbaar (kunnen) zijn. Die van daaruit kaders stellen en 
regels geven. Zo leren zij zichzelf te respecteren en anderen. Iets wat je van jongs af leert. Jongeren 
respectloos? Als dit zo is, zijn ze zo niet geboren maar gemaakt.  
 
In dit kader besteden de opstellers onder andere aandacht aan ‘socialisatie’: het proces waarbij iemand 
ingeleid wordt in een (sub)cultuur, of een verzameling opvattingen, normen en waarden zich eigen maakt of 
ontwikkelt. Het vindt plaats in het gezin of door vorming op school. In zekere zin kan gesteld worden dat 
‘geloofsopvoeding’ zo in belangrijke mate een onderdeel is in het proces van socialisatie. Naast een 
‘traditionele’ zetten zij een ‘moderne’ en een ‘verbindende’ opvatting over socialisatie.  

 In de traditionele opvatting over socialisatie worden aan jongeren de belangrijkste normen en waarden 
vanuit de Bijbel, vanuit de traditie en de geloofsgemeenschap voorgehouden. Daarbij klinkt de oproep zich 
deze eigen te maken;  

 In de moderne opvatting over socialisatie worden jongeren uitgedaagd om op hun eigen wijze hun moraal 
te ontdekken en te ontwikkelingen. Daarbij hebben zij zelf verbindingen te leggen met een gelovig staan in 
dit leven;  

 In een verbindende socialisatie wordt moraal voorgeleefd in de ontmoeting tussen jong en oud. Daarbij 
wordt moraal ontwikkeld door ervaringen van jongeren in gesprek te brengen met waar de 
geloofsgemeenschap voor staat.  

Realiteitszin, verantwoordelijkheidsbesef en authenticiteit ..… het blijven lege begrippen als ze niet in 
volwassenen worden belichaamd. Dat is iets dat jongeren zelf ook begrijpen, ervaren en vertalen in keuzes. 
 

4.1.8 Handboek Jongeren en Religie 

Onder redactie van Van Dijk– Groeneboer komt in 2010 het ‘Handboek Jongeren en Religie’ uit. Daarin tonen 
de auteurs de stand van zaken voor wat betreft de verhouding tussen jongeren en religie. Jongeren in 
Nederland lijken zich nauwelijks meer te laten zien in kerk, synagoge of moskee, wat niet wil zeggen dat ze niet 
met zingeving en religieuze activiteiten bezig zijn. Jongeren bewegen zich in diffuse sociale netwerken, zijn 
moeilijk te traceren, maar stellen wel hun bouwpakket aan zingeving samen uit bestaande (grote) religies. Een 
breed scala aan onderzoek ligt aan dit handboek ten grondslag. 
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Tegen alle verwachtingen van trendwatchers in: aandacht voor religie verdwijnt niet uit de samenleving, 
ondanks toenemende secularisatie. Maar is de huidige generatie jongeren ook een geseculariseerde generatie? 
Die vraag kan niet zo maar bevestigend beantwoord worden. Betrokkenheid bij kerkelijke organisaties neemt 
af. Wat op zich weinig zegt over participatie van jongeren. Landelijk gezien blijft het aantal kerkbezoekers 
onder jongeren stabiel. 40 – 50% van de jongeren wil graag een kerkelijk ritueel op ‘scharniermomenten’ in het 
leven (huwelijk, doop, begrafenis). Met betrekking tot inzet in de kerk lijkt er rond de eeuwwisseling een 
ommekeer in negatieve trend zichtbaar te zijn.  
 
Toch vindt ruim drie kwart van de jongeren dat geloof en kerk niet samen hoeven te gaan. Twee derde van de 
jongeren die deelnamen aan het onderzoek, rekent zichzelf niet tot kerk of kerkelijk instituut. Daarmee lijkt het 
er bij oppervlakkige beschouwing dus op dat religiositeit geïndividualiseerd is. Daarbij zijn kanttekeningen te 
plaatsen: er ontstaan ‘nieuwe sociale verbanden’ waarin religie gestalte krijgt. Deze zijn ‘vloeibaar’ in plaats 
van ’solide’. Licht in plaats van zwaar. Beweeglijk in plaats van statisch, veeleer tijdelijk dan langdurig. Er 
ontstaan nieuwe sociale verbanden die toegesneden zijn op het individu dat de collectiviteit zoekt, maar 
daarbij zijn of haar individualiteit niet willen verliezen. Verbanden die (dus) naadloos aansluiten op het ethos 
van individualiteit en authenticiteit, ‘jezelf kunnen zijn’ en ‘jezelf kunnen ontplooien’ dat sinds de jaren ’60 
dominant is.  
 
Individualiteit, authenticiteit en vrijheid hebben ook hun weerslag op de manier waarop mensen hun geloof 
vorm geven en beleven. Voor veel jongeren is religie een persoonlijk, individueel uitgevonden en op maat 
gemaakt construct, dat buiten de traditionele religieuze instituten tot stand komt en gekenmerkt wordt door 
experiment, pragmatisme, bricolage en eclecticisme. Het onderzoek en de daarop vanuit praktijk gegeven 
reflecties leidt tot een volgende indeling van jongeren: 
 

 Actief inactief 

Institutioneel Fortissimo’s: 
harde kern, traditioneel, orthodox, nieuwe 
charismatische beweging, wereld 
jongerendagen, neo-evangelicale groepen 

 

Legato’s: 

Institutioneel gebonden op 
scharniermomenten 

Niet institutioneel Spirituoso’s: 

Bricolage, shoppen, legobouwers, Taizégangers 

 

Tranquillo’s: 

Ongelovig, soms anti-religieus 

 

4.1.9 Ik heb ook wat te vertellen 

Jongeren gaan zo hun eigen weg, ook als het gaat om geloof en spiritualiteit. Godsdienstsociologisch onderzoek 
kan inzichtelijk maken welke factoren hiertoe leiden. Tegelijkertijd vraagt het verkrijgen van inzicht in de vraag 
waarom jongeren dit nu (zo) doen, een bredere focus. Delfos (2005) beschrijft gedrag van pubers en 
adolescenten vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief. Zij doet dit om inzichtelijk te maken wat adequaat 
gedrag van ouderen kan zijn bij het bijstaan van adolescenten in hun ontwikkeling.  
 
Pubers zijn meesters in de communicatie, meedogenloos afstraffend als je niet echt met hen in contact treedt. 
Echt communiceren met pubers is dynamisch en verrijkend, maar je moet wel de juiste houding aannemen en 
de juiste toon aanslaan. Gebaseerd op de socratische wijze van communiceren, beschrijft Delfos hoe je met 
pubers en adolescenten in gesprek kunt komen. Deze vorm van communiceren zet de hersens van pubers op 
‘aan’. Wat nodig is omdat hun hersens vaak uitvallen alsof ze last hebben van stroomstoringen.  
 
Respect, warmte en bescheidenheid, dat is waar het mee begint in de optiek van Delfos. Respect gaat daarbij 
verder dan uitsluitend accepteren wat de ander zegt. Respect gaat dieper: ervan overtuigd zijn dat de ander 
deskundig is. Om er vervolgens in alles op gericht te zijn om die deskundigheid naar buiten te halen. In de 
communicatie is er eerder sprake van het stellen van vragen dan het vertellen hoe het zit. Om hen zo te helpen 
ontdekken, hen te helpen verbanden te leggen.  
 
 
 



 

De rol van het kerkelijk leven in de belevingswereld van jongeren  53 

Delfos concretiseert deze gespreksvorm waarbij ze de periode van de adolescentie opdeelt in vier fasen: 

 Fase 1: 12 tot 14 jaar. Veranderingen zijn in deze fase het meest zichtbaar. Tieners zijn geen kinderen 
meer, maar nog niet volwassen. Ze registreren verschillen en profileren zich daarbij. Leeftijdsgenoten zijn 
wisselend in lichamelijke groei, waardoor de tiener voorbeelden zoekt om zich mee te identificeren. In 
deze fase rondt de tiener de grondslag voor de sociale identiteit af. 

 Fase 2: 14 tot 16 jaar. Dit is de fase waarin de tiener afdaalt in zichzelf en dat leidt tot de psychologische 
identiteit. In kleding en muziek laat de jongere zien anders te zijn. In deze fase komen lichamelijke 
veranderingen tot een hoogtepunt, de biologische volwassenwording wordt afgrond. Het delen van 
verantwoordelijkheid moet worden geleerd, wat zowel voor jongeren als volwassenen zwaar kan zijn. Het 
initiatief tot gesprekken komt zelden van de puber, tenzij er iets praktisch geregeld moet worden. 

 Fase 3: 16 tot 18 jaar. In deze fase vormt de jongere actief zijn psychologische identiteit. Pijnlijke 
gebeurtenissen uit het verleden vragen nu de aandacht en de jongeren gaan proberen ze op te lossen. 
Afhankelijk van hoe ouders en jongere vorige fasen zijn doorgekomen, wordt steun gezocht bij ouders. 
Maar wel schichtig, alert om niet alsnog ingekapseld te worden door ouders.  

 Fase 4: 18 tot 21 (-> 25) Vanaf 18 jaar toont de adolescent tekenen van volwassenheid. De adolescent 
verdiept zich in de psychologische identiteit die omlijnde vormen heeft aangenomen. In deze fase wordt 
duidelijk of de adolescent problemen het hoofd kan bieden of toch nog te kwetsbaar is om zelfstandig te 
kunnen functioneren. Afhankelijke van opvoeding zullen ze hun vleugels gaan uitslaan. Daarbij kunnen zij 
zich verkijken op de omvang van hun volwassenheid. 

Elke fase stelt andere eisen aan de communicatie. Delfos concretiseert dit vanuit respect, warmte en 
bescheidenheid. Drie factoren, die het mogelijk (moeten) maken om de adolescent ook als deskundige te zien. 
 

4.1.10 Het Generatieraadsel 

Communicatie tussen adolescenten en ouders of ouderen, het ‘be-waarden’ van concrete ervaringen, hebben 
auteurs vanuit verschillende perspectieven belicht. In 2009 voegt Bontekoning het zijne daar aan toe, bekeken 
vanuit het al of niet samenleven van generaties. 
 
Nederland zit midden in een generatiewisseling. Terwijl de protestgeneratie (de generatie die ook wel als 
babyboomers wordt aangeduid) langzamerhand haar leidende rol overdraagt aan de generatie X, neem de 
pragmatische generatie de middenpositie in en doen de eerste screenagers ook al van zich spreken. Alle 
organisatie en andere sociale systemen hebben permanent te maken met de opeenvolging van nieuwe 
generaties. Generaties zijn cultuurvernieuwers, in iedere levensfase opnieuw. Maar dat wordt maar weinig 
beseft door veel leidinggevenden samen met andere leden van een organisatie of sociale instelling. 
 
Bontekoning is in 2009 op dit thema gepromoveerd. In zijn proefschrift en de daaropvolgende publicaties, 
focust hij zich vooral op gedrag van generaties in arbeidsorganisaties. Desondanks biedt zijn onderzoek veel 
zinvolle aanknopingspunten voor kerkelijke gemeenten. Bontekoning neemt een groeiende belangstelling voor 
generatiethematiek in de afgelopen jaren waar. Het lijkt er daarbij op dat de top-down bedachte 
veranderingen niet aansluiten op de onderstroom van generaties. Mensen dwingen in een richting die niet 
congruent is met hun eigen waarden levert negatieve mentale emotionele en fysieke effecten op.  
 
Elke generatie kent zijn eigen hiërarchie van waarden. Alhoewel die misschien klein zijn, kunnen ook kleine 
verschillen tussen waarden veel spanning opleveren. De grootste verschillen in waardenscores werden 
gemeten bij de waarden ‘leren’, ‘plezier hebben’, ‘gelukkig zijn’ en ‘kansen krijgen’. Iedere volgende generatie 
scoorde hoger op deze waarden. Spanningen nemen toe als de generatie die op deze waarden het hoogste 
scoorde, in het (samen)werken geremd werd in het realiseren van deze waarden. 
 
Dat geremd worden in realisatie van waarden deed zich het sterkst voor bij de pragmatische generatie. Verder 
onderzoek wees uit dat geen van de generaties zich wil aanpassen aan anderen, maar dat als een generatie zich 
aanpast, dit niet gewaardeerd wordt door andere generaties. Uit experimenten blijkt dat er over alle generaties 
heen een collectief onvermogen lijkt te bestaan om verschillen naast elkaar te laten (be)staan. Dat onvermogen 
lijkt bij de protestgeneratie (de generatie van de babyboomers) het grootst. Vanaf generatie X (de Lost 
Generation) lijkt het vermogen om constructief verschillen te hanteren toe te nemen. Bij oplopende spanning 
hebben leden van de protestgeneratie de neiging zich afstandelijk en formeel te gaan gedragen. De neiging om 
‘de schuldige’ te gaan zoeken wordt dan groot. Leden van de Generatie X gedragen zich gemiddeld genomen 
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onopvallend en worden nog onzichtbaarder bij oplopende spanning. Leden van de pragmatische generatie 
haken teleurgesteld af bij oplopende spanning – ze krijgen geen kans.  
 
Uit onderzoek blijkt ook dat Generatie X, de pragmatische generatie en de screenagers, sterk gericht zijn op 
samenwerking met andere generaties. De twee jongste generaties zijn daarnaast nog sterker dan vorige 
generaties gericht op persoonlijk en informeel contact. 
 

4.1.11 Tussen Hoofd en Hart 

In 2008 heeft onderzoek plaatsgevonden onder studenten die lid waren van een Gereformeerde of 
Reformatorische studentenvereniging (Spijker, S., Vermeer, M., & Mare, R. de, 2008). Deze studenten bleken 
over het algemeen positief te staan in hun geloof, kerk en traditie. Wel waren er verschillen tussen 
Gereformeerden en Reformatorische jongeren. Zo bleken Reformatorische jongeren meer belang te hechten 
aan tradities en dogma’s dan Gereformeerde jongeren. Over de kerkdiensten waren studenten heel positief, 
maar over de vraag of de preek ook antwoord gaf op hun geloofsvragen waren ze minder te spreken. Ze 
konden hierover wel vaak bij studentenvereniging terecht, maar ook deze bleek niet altijd in staat een positieve 
richting te wijzen in het geloof. Veel jongeren gaven aan dat ze meer bij kerkelijke activiteiten betrokken wilden 
worden. Verder wensten zij meer gemeenschapszin in de kerk, goede (inhoudelijke) preken en een hechtere 
gemeente. In onderhavig onderzoek zullen deelaspecten van genoemd onderzoek naar voren komen. 
 
 

4.2 Resultaten literatuuronderzoek 

 
1 Ontkerkelijking is vanaf 1960 een massaal verschijnsel. Jongeren hebben daarin vooropgelopen, maar sinds 

1995 lijkt ontkerkelijking onder jongeren te stagneren of zelfs iets te dalen.  
 
2 Binnen het GKv-verband nemen onttrekkingen vanaf 1992 toe, maar doopleden hebben zich vanaf 1975 al 

vaker onttrokken. Twee derde gaat naar andere kerken, één derde sluit zich nergens bij aan.  
 
3 Voor veel jongeren hoeft ‘geloof’ en ‘kerk’ niet samen te gaan. Afnemend lidmaatschap van kerken gaat 

gepaard aan toenemende religiositeit in nieuwe sociale verbanden: alleen geloven blijft lastig. Deze 
nieuwe sociale verbanden sluiten naadloos aan op het ethos van individualiteit en authenticiteit.  

 
4 Met ‘vrijheid’ is ‘individualiteit’ en ‘authenticiteit’ bepalend voor vorm en inhoud van geloven. Dit is voor 

veel jongeren een persoonlijk, individueel en op maat gemaakt construct dat (ook) buiten religieuze 
instituten tot stand kan komen. 

 
5 Jongeren zijn (daarbij) niet oppervlakkig en achteloos, maar (zelfs) toegewijd. Toegewijd als een 

geïnspireerde keuze om werkelijk iets van het leven te maken. Alleen oppervlakkig en achteloos levende 
ouderen zien dit niet.  

 
6 Dit constructieproces wortelt in de taak om een spirituele identiteit te ontwikkelen. Maar het wordt 

versterkt door de zienswijze in de maatschappij: jongeren zijn meer betekenisproducenten naast 
uitsluitend -consumenten. Leeftijdsgenoten spelen in die ‘betekenisproductie’ een belangrijke rol.  

 
7 Bij het ontwikkelen van een spirituele identiteit neemt de rol van ouders af. Kinderen zoeken inzake geloof 

onvoorwaardelijk steun bij hun ouders. Voor jongeren zijn ouders hoogstens aanvullend op steun die zij 
elders vinden.  

 
8 Het voorbeeld dat ouders geven doet er toe: hoe minder ouders laten zien hoe gereformeerde waarden, 

normen en betekenissen een wezenlijke rol voor hen spelen, hoe minder ze er toe doen in het 
socialisatieproces.  

 
9 Is het overdragen van waarden van oudsher een eenzijdig proces, jongeren van nu vragen een benadering 

waarin hun ervaringen verbonden worden met waar de geloofsgemeenschap voor staat.  
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10 Dit vraagt om respect, warmte en bescheidenheid die wortelt in de overtuiging dat – ook de jongere – 
deskundig is. Voorts om een bereidheid die deskundigheid te ontwikkelen en zo verbindingen te leggen.  

 
11 Het schort aan de bereidheid van ouders en ouderen ervaringen van jongeren te be-waarden. In plaats van 

jongeren richting te geven, nemen zij steeds meer over uit jongerencultuur, passen zij zich aan (hun) 
jongeren aan waardoor zij het respect van jongeren verliezen.  

 
12 Elke generatie houdt er eigen waarden-hiërarchieën op na. Daardoor kan de ene generaties een andere 

afremmen in het kunnen nastreven van die waarden. Alle generaties hebben een onvermogen om 
verschillen te hanteren, maar de generatie van babyboomers doet het ’t slechts: zij gaan formaliseren en 
schuldigen zoeken daar waar anderen generaties persoonlijk en informeel contact zoeken. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

 
 

5.1 Introductie 

Docent-onderzoekers van de Academie Theologie en het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken hebben 
onderhavig onderzoek gestart als een survey om te zien hoe in 2010-2011 onderstaande centrale vraagstelling 
te beantwoorden valt: 
 
‘Welke rol speelt het kerkelijk leven in de belevingswereld van jongeren binnen de Gereformeerde kerken in 
Nederland volgens jongeren zelf en volgens kerkelijke ondersteuners?’ 
 
Daarbij zijn – onder meer op basis van enkele pilot onderzoeken die aan dit onderzoek vooraf zijn gegaan – de 
volgende deelvragen opgesteld. Deelvragen, waarin vermoedens tot uiting zijn gebracht over verbanden tussen 
deelname aan kerkelijke activiteiten, appreciatie daarvan, vragen en/of problemen die jongeren in hun leven 
ontmoeten en de mate waarin zij ondersteuning ervaren in het beantwoorden van deze vragen of hanteren 
van gesignaleerde problemen. Het betreft de volgende deelvragen:  
1. Wat is de algemene indruk van jongeren over onderwijs activiteiten zoals catechisatie, jeugdvereniging 16- 

en 16+? 
2. Hoe beleven jongeren de kerkdiensten? 
3. Met welke problemen en vragen kampen jongeren volgens henzelf en volgens kerkelijke ondersteuners? 
4. In hoeverre hebben jongeren bij hun problemen/vragen vanuit de kerk ondersteuning gekregen om hierin 

verder te komen volgens jongeren en kerkelijke ondersteuners? 
5. Welke redenen hebben jongeren om wel of niet actief te zijn binnen de kerk of de kerk te verlaten volgens 

jongeren en kerkelijke ondersteuners? 
 
In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken. Allereerst op basis van de resultaten van het empirisch 
onderzoeksgedeelte. Daarna worden deze conclusies nog belicht vanuit resultaten van literatuuronderzoek. Dit 
geheel biedt de basis om aanbevelingen te formuleren.  
 
In sommige conclusies worden jongeren geduid naar ‘groepen’ namelijk: groep 1, 2, 3 en 4. Deze duiding is tot 
stand gekomen bij de beantwoording van een vraag uit de enquête: ‘Welke situatie is voor jou van toepassing’.  
De vier antwoordmogelijkheden waren: 

 Optie 1: Ik ben overtuigd lid en ik doe actief mee aan de activiteiten 

 Optie 2: Ik ben lid, doe mee aan de activiteiten, maar ik ben niet overtuigd 

 Optie 3: Ik ben lid, maar doe (bijna) nergens aan mee 

 Optie 4: Ik ben helemaal geen lid meer van een kerk 
Als er verschil in uitspraak is tussen respondenten uit één van deze groepen, wordt de groepsindeling 
gehanteerd om deze verschillen te duiden. Daarnaast komt het voor dat vrouwen opvallend anders 
antwoorden dan mannen. Indien zich dit voordoet, wordt dit genoemd. Ook doen er zich verschillen voor 
tussen jongeren met een reformatorische achtergrond en jongeren met een gereformeerde achtergrond. Als 
deze verschillen zich voordoet, wordt de aanduiding R jongeren dan wel G jongeren gehanteerd. Tenslotte zijn 
er soms verschillen tussen leeftijdsgroepen gevonden (jonger dan 21 jaar en 21 jaar of ouder). 
 
 

5.2 Conclusies naar aanleiding van onderzoeksresultaten 

5.2.1 Mannen & Vrouwen 

In het licht van de vraagstelling is als eerste te concluderen dat voor de mannen onder de respondenten, het 
kerkelijke leven in hun belevingswereld een kleine rol speelt. Mannen zijn niet alleen ondervertegenwoordigd 
in de populatie, maar ze scoren ook lager (= negatiever) op veel aspecten rond catechese, jeugdvereniging en 
op alle aspecten rond kerkdiensten. Mannen gaan weliswaar even vaak naar de kerk als vrouwen, maar 
gevraagd naar ‘belangrijke vragen’ of ‘problemen’ die ze ontmoeten in hun leven,  zijn het de vrouwen die 
vooral vragen hebben rond geloof, geloofsbeleving en kerk. Mannen minder: mannelijke respondenten 
worstelen meer met vragen rond tabak en seks.  
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5.2.2 Algemene indruk van jongeren over onderwijsactiviteiten als catechisatie en jeugdvereniging 

Het merendeel van de jongeren (mannen en vrouwen, R en G jongeren en alle vier de groepen) is ontevreden 
over het materiaal van catechisatie. Desondanks volgen veel jongeren catechese, R jongeren meer dan G 
jongeren, mogelijk doordat de eerste meer hechten aan tradities en de tweede meer aan ‘praktisch geloven’.  
 
Een lage betrokkenheid bij catechisatie en jeugdvereniging werd vaak gescoord door jongeren die zich 
rekenden tot groep 3 en/of 4. Deze jongeren die groep 3 of 4 kozen, waren negatiever over bijna alles aspecten 
van catechisatie en jeugdvereniging. Daarbij waren ze negatiever over onderlinge relaties dan respondenten uit 
groep 2 en negatiever over inhoud en relaties vergeleken met respondenten uit groep 1. Kortom, er blijkt een 
verband tussen de waardering van catechisatie en jeugdvereniging en niet actief lidmaatschap en kerkverlating: 
deelname aan en oordeel over catechisatie blijkt een indicator te zijn voor (dreigende) kerkverlating. Daarnaast 
signaleert bijna drie kwart van de kerkelijke ondersteuners dat er jongeren zijn die niet deelnemen aan 
catechisatie terwijl dit wel van hen verwacht mag worden. De optelsom van indicator en signalering moet 
leiden tot een dringende oproep aan de kerken hier veel (meer?) aandacht aan te schenken.  
 

5.2.3 Hoe beleven jongeren de kerkdiensten? 

Jongeren die zich tot groep 3 rekenen, komen het minst in de kerk. Opmerkelijk is dat jongeren uit groep 1 
weliswaar positiever zijn over aspecten van de kerkdiensten, maar niet vaker in de kerk komen dan jongeren 
uit groep 2 of 4. 
 
Vrouwen zijn positiever over de kerkdiensten (‘ik vind het fijn om te gaan, inspirerend, voel me aangesproken in 
preken en ik tel mee’) dan mannen, maar ze gaan niet vaker naar de kerk dan mannen. Daarbij valt op dat R 
jongeren vanaf 21 jaar positiever zijn over kerkdiensten dan G jongeren en wèl vaker dan G jongeren naar de 
kerk gaan dan G jongeren.  
 
Er blijkt een redelijk sterk verband tussen opvatting over kerkdiensten en de groep waartoe iemand zich 
rekent: de mening over kerkdiensten verklaart voor 25% de keuze voor één van de vier groepen. Verder zijn er 
opvallende verschillen binnen enkele van de vier groepen jongeren: jongeren die zich rekenen tot groep 2, 
hebben vooral vragen over/problemen met aspecten als ‘de kerkdienst’ en ‘plek voor jongeren in de 
gemeente’. Daarnaast geven zij aan dat zij twijfels hebben over één ware kerk en over de juistheid van het 
geloof. Kortom, groep 2 heeft vragen rond inhoudelijke aspecten van geloof en het deel uitmaken van een 
kerkelijke gemeente, terwijl deze groep veel minder problemen heeft met relationele- of klimaataspecten van 
de gemeente. Daar tillen jongeren uit groep 3 weer zwaarder aan. Overigens: of het nu om inhoud dan wel om 
klimaat/relatie gaat, beide groepen staan aan de kant (rand?) van de gemeente.  
 

5.2.4 Vragen en/of problemen van jongeren, gezien door henzelf & door kerkelijke ondersteuners  

‘Vragen rond of problemen met geloof’ scoren hoog onder respondenten, maar hoger bij vrouwen dan bij 
mannen. Een grote meerderheid ziet dit soort vragen om zich heen en bij zichzelf. Verder zijn er veel vragen 
over ‘ontwikkeling zelfbeeld’ en ‘mogelijkheden om eigen talenten in te zetten’. Door de bank genomen voelen 
jongeren zich niet ‘voor vol aangezien’. Daarnaast wordt het aspect ‘niet aansluitende vormen van geloof’  door 
zowel jongeren als door kerkelijke ondersteuners als belangrijke factor gezien die het belang van kerkelijk leven 
in de belevingswereld bepaalt. 
 
Kerkelijke ondersteuners hebben goed in beeld wat vragen en/of problemen zijn waar jongeren mee 
worstelen: hun scores op de lijst van mogelijke vragen en/of problemen wijken gemiddeld genomen niet af van 
scores van jongeren. Twee punten vallen op:  
• de scores van kerkelijke ondersteuners op ‘geloof en geloofsbeleving’ zijn even hoog als de scores door 

jongeren (ruim drie kwart). Desondanks geeft bijna de helft van kerkelijke ondersteuners aan bij redenen 
voor kerkverlating dat het ‘geloof jongeren niets doet’;  

• verder schatten kerkelijke ondersteuners op het aspect ‘studie- en loopbaankeuzen’ de situatie te 
rooskleurig in.  

 
Dat jongeren op het gebied van vooral levensstijl bij anderen vaker problemen/vragen signaleren kan verklaard 
worden door de manier van attributie: wanneer anderen problemen hebben wordt dit meer aan de persoon 
zelf toegeschreven. Heeft men daarentegen zelf problemen/vragen dan worden ze aan omstandigheden 
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toegeschreven, en daarmee voor een deel vergoelijkt. Voor anderen doet men dit niet of minder. Kortom: 
eigen levensstijl problemen/vragen worden goedgepraat!  
 
Het blijkt dat R jongeren vooral vragen over of problemen met geloof, geloofsbeleving en ontwikkeling 
zelfbeeld hebben, terwijl G jongeren vooral vragen over of problemen met levensstijl en relaties hebben. 
Ditzelfde beeld geldt tussen vrouwen en mannen: vrouwen zijn in deze vergelijkbaar met R jongeren en 
mannen met G jongeren. Groep 2 valt weer op door meer vragen van inhoudelijke aard. Dit bevestigt het beeld 
dat in 5.2.3. ook al geschetst is. 
 

5.2.5 Ondersteuning jongeren bij hun vragen/problemen vanuit hun kerk 

In hoeverre hebben jongeren bij hun problemen/vragen vanuit de kerk ondersteuning gekregen om verder te 
komen met die vragen en/of problemen? Hoe zien jongeren dit en wat is de zienswijze van kerkelijke 
ondersteuners in dit opzicht? 
 
Afhankelijk van wat er in een gemeente beschikbaar is: 60-90% van de respondenten heeft nooit iets gehad aan 
beschikbare actoren om verder te komen in voor hen relevante vragen en/of problemen. De mentor, de 
jongerenwerker (die daarvoor betaald wordt), jongerenbeleid..... het scoort even slecht. Opmerkelijk is dat de 
catecheet uiteindelijk nog het meest behulpzaam blijkt bij het bespreken van vragen en/of problemen. Wat 
hierbij opvalt is dat jongeren aangeven met de catecheet een minder goede relatie te hebben dan met 
jeugdleiders, maar dat leidt dus niet tot een grotere toegevoegde waarde van jeugdleiders. Het pleidooi om 
mentoraat in te voeren, of een pleidooi voor (meer) relationeel jongerenwerk, is dus maar van betrekkelijke 
waarde. Goede relaties blijken pas dan van waarde, als er ook relevante inhoud gecommuniceerd wordt. 
‘Relevant’ moet dan nadrukkelijk begrepen worden als ‘niet alleen voor de catecheet relevant’. 
 
Jongeren praten veel met hun ouders en ouders lijken dus hun belangrijkste bron van steun te zijn in hun 
gemeenten. Er wordt over alles gesproken, maar veel minder over seksualiteit. Jongeren die zichzelf tot groep 3 
rekenen, geven geregeld aan dat de studentenvereniging in feite hun gemeente is.  
 

5.2.6 Redenen voor jongeren zich in te zetten binnen de kerk of de kerk te verlaten volgens jongeren en 
 kerkelijke ondersteuners 

De meerderheid van kerkelijke ondersteuners raakt jongeren kwijt zonder dat ze weten of zij een nieuw of 
ander kerkelijk thuis hebben gevonden. Als het gaat om redenen tot vertrek van jongeren blijkt dat kerkelijke 
ondersteuners en jongeren elkaar niet (meer) bereiken. Kerkelijke ondersteuners noemen vooral formele, 
institutionele redenen als oorzaak van kerkverlating: ‘ze hebben geen kerk meer nodig om te geloven’. Ook 
‘verkering met iemand van buiten (de kerk)’ scoort hoogt. Jongeren noemen vooral motieven tot kerkverlating 
die liggen de ‘manier van geloof’, ‘geloofsbeleving’ en ‘niet gezien zijn’ of ‘nergens terecht kunnen’. Kortom, 
jongeren geven persoonlijke redenen aan voor (dreigende) kerkverlating. 
Wel delen kerkelijke ondersteuners met jongeren de mismatch tussen enerzijds vormen-van-kerk-zijn en 
geloofsbeleving met anderzijds leefwereld van jongeren. Ook merken beide groepen het ontbreken van 
voldoende relaties waarin jongeren en ouderen elkaar ontmoeten, zien en geloof delen en overdragen. 
Voldoende heeft zowel een kwantitatieve als een kwalitatief aspect.  
 

5.2.7 Jongeren en de keuze voor de situatie die voor hen van toepassing is 

Op de vraag ‘Welke situatie is op jou van toepassing?’ blijken de keuzecriteria (vier groepen) ingedeeld te 
kunnen worden in ‘inhoud’ en ‘relatie’: 
 
 
1. Relaties 

 Het hebben van goede, onderlinge relaties waarin jongeren gezien worden en hun talenten mogen 
inzetten is voor bijna de helft van de jongeren de belangrijkste reden om te kiezen voor de optie: ‘ik 
ben overtuigd lid en doe actief mee’ (groep 1);  

 Het ontbreken van dergelijke relaties (niet gezien worden, er niet toe doen, niet gehoord worden) is 
de belangrijkste reden voor jongeren om te kiezen voor de optie: ‘ik ben wel lid, maar doe (bijna) 
nergens aan mee’ (groep 3). Als jongeren deze optie kiezen, zijn ze vaak zoekend of zoeken ze een 
alternatieve gemeente. 
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2. Inhoud 

 Het hebben van inhoudelijke bedenkingen, twijfels of vragen is de belangrijkste reden voor jongeren 
om te kiezen voor de optie: ‘ik ben lid maar niet overtuigd’ (groep 2);  

 De bedenkingen die geformuleerd worden door jongeren die voor groep 2 kiezen vertonen zoveel 
overeenkomst met jongeren die kiezen voor de optie: ‘Ik ben geen lid meer van een kerkelijke 
gemeente’ dat een keuze voor groep 2 een voorportaal lijkt voor groep 4: een keuze voor groep 2 leidt 
bij ontbreken van inhoudelijke adequate, relevante ondersteuning tot een keuze voor groep 4.  

 
 

5.3 Conclusies uitgelijnd op basis van resultaten literatuuronderzoek 

5.3.1 Mannen & vrouwen 

In de geraadpleegde literatuur zijn geen aanknopingspunten gevonden die de empirische resultaten 
onderbouwen of weerspreken. Wel zijn de onderzoekers bekend met recent onderzoek over verschillen in 
ontwikkeling van hersenen bij mannen en vrouwen, maar deze gegevens zijn op dit moment niet verder 
onderzocht.  
 

5.3.2 Algemene indruk van jongeren over onderwijsactiviteiten als catechisatie en jeugdvereniging 

Spijker e.a. (2008) beschrijven hoe R jongeren meer gehecht zijn aan tradities, gewoonten en dogma’s dan G 
jongeren. Als catechisatie meer als traditie wordt gezien, kan deze conclusie van Spijker e.a. verklaren waarom 
R jongeren meer deelnemen aan catechisatie dan G jongeren (maar G jongeren meer meedoen aan de 
jeugdvereniging: ‘Catechisatie moet, jeugdvereniging mag’).  
 
De Kock (e.a.) (2010) beschrijven drie vormen van inleiding en inwijding in het geloofsgoed van de gemeente, 
zij het in termen van ‘socialisatie’ en ‘ontwikkeling van moraal’. Hij onderscheidt de traditionele, de moderne 
en de verbindende vorm van socialisatie. De beschrijving van de laatste, de ‘verbindende’ vorm van socialisatie, 
vertoont grote verwantschap met wat zowel jongeren als kerkelijke ondersteuners in onderhavig onderzoek 
aangeven te missen. Relaties met gemeenteleden waarin enerzijds moraal wordt voorgeleefd en anderzijds 
moraal wordt ontwikkeld door ervaringen van jongeren in gesprek te brengen (‘te verbinden’) met waar de 
geloofsgemeenschap voor staat. Concretisering van deze vorm van socialisatie lijkt daarmee gunstigste 
perspectieven te bieden.  
 

5.3.3 Hoe beleven jongeren de kerkdiensten? 

R jongeren vanaf 21 jaar zijn positiever over de kerkdiensten en gaan vaker naar de kerk, dan G jongeren vanaf 
21 jaar. In ander onderzoek (Spijker e.a. 2008) geven R jongeren aan dat dit te maken heeft met een hogere 
waardering dan traditie van o.a. kerkgang, dan dat G-jongeren dit waarderen.  
 
Zoals in 5.2.3 al geformuleerd: er blijkt een redelijk sterk verband tussen opvattingen over de kerkdienst en de 
groep waar iemand zich toe rekent. De mening over kerkdiensten verklaart voor 25% waarom iemand in één 
van de vier groepen zit. Als de percentages van de groepen afzonderlijk worden vergeleken met die uit het 
onderzoek van Spijker e.a. (2008) valt op dat bij beantwoording van de stelling ‘Ik vind het fijn om naar de 
kerkdienst te gaan’ groep 1 overeenkomt met de percentages die Spijker e.a. (2008) gevonden heeft.

9
 Maar de 

andere groepen scoren hier steeds lager: van 20% lager (groep 2) tot 50-60% lager (groep 4) in enthousiasme. 
Maar er zijn meer verschillen: op de stelling ‘De kerkdiensten vind ik inspirerend’ antwoordde 63% van de 
respondenten van Spijker e.a. positief. Ook hier zijn de verschillen met onderhavig onderzoek afhankelijk van 
de groep waartoe respondenten behoren: 87% van groep 1 antwoordt hier (gedeeltelijk) positief op, tegen 46, 
48 en 20% van de groepen 2-4. In het onderzoek van Spijker e.a. (2008) vindt echter 23% van de studenten de 
preken niet inspirerend tegen 13, 54, 52 en 80% van de groepen 1-4 (zie tabel I). Het lijkt erop dat de 
respondenten uit het onderzoek van Spijker e.a. (2008) vooral overeenkomst vertonen met groep 1 uit 
onderhavig onderzoek. 
 

                                                      

 
9
 De antwoordcategorieën waren in het onderzoek van Spijker e.a. (2008) anders dan in onderhavig onderzoek. In dit onderzoek: helemaal 

mee eens, mee eens, geen mening, niet mee eens, helemaal niet mee eens. In onderhavig onderzoek waren deze: mee oneens, gedeeltelijk 
mee oneens, gedeeltelijk mee eens, mee eens. Omdat in onderhavig onderzoek een ‘neutrale’ mening niet gegeven kon worden, werden 
respondenten meer gedwongen tot een keuze. 
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5.3.4 Vragen en/of problemen van jongeren, gezien door henzelf & door kerkelijke ondersteuners. 

De conclusies uit onderhavig onderzoek, zoals geformuleerd in 5.2.4, vergeleken met Spijker e.a. (2008) laat 
zien dat in Spijker’s onderzoek 50 tot 75% van de respondenten aangeeft zich actiever te willen inzetten in de 
kerk en dat momenteel rond 30% dit doet.

10
 In onderhavig onderzoek geeft 30% van groep 1 aan zijn talenten 

in te zetten (tabel 7), terwijl 8% van jongeren uit groep 2 juist vraagt om vaker talenten van jongeren in te 
zetten (tabel 8). In iets andere bewoordingen geeft ook groep 3 aan meer voor ‘vol’ te willen worden aangezien 
(12%, tabel 9). Het algemene beeld over inzet van jongeren bij de kerk is dat jongeren, of ze nu actief zijn of 
minder actief, vinden dat ze meer actief betrokken willen worden. Een deel van deze jongeren geeft aan 
momenteel te ervaren dat ze niet voor vol worden aangezien. 
 
Mogelijk dat om deze redenen voor veel jongeren ‘geloof’ en ‘kerk’ niet meer samen hoeft te gaan. De ervaring 
van ‘niet voor vol te worden aan gezien’ en ‘hoegenaamd niet ondersteund te worden bij het vinden van 
antwoorden op geloofsvragen’, zal de bereidheid om gaven in te zetten verminderen ten gunste van aansluiting 
bij een ander, nieuw sociaal verband, dat toegesneden is op de wensen van het individu dat collectiviteit zoekt 
zonder individualiteit te verliezen. Afnemend lidmaatschap van kerken kan gepaard gaan aan toenemende 
religiositeit in nieuwe sociale verbanden (Van Dijk-Groenenboer, 2010). Want: alleen geloven blijkt lastig. 
Respondenten die zichzelf tot groep 3 rekenen, noemen in dit opzicht het meest ‘de studentenvereniging’. 
 

5.3.5 Ondersteuning jongeren bij hun vragen/problemen vanuit hun kerk 

Voor bijna alle jongeren geldt dat jongerenbeleid, de mentor en de jongerenwerker eigenlijk nooit behulpzaam 
is geweest bij het praten over hun vragen of verhelpen van hun problemen. Dat is opmerkelijk: Van der Heijden 
(2006) toont aan dat kerken met jeugdwerker de kerkverlating in Engeland min of meer tot stand heeft 
gebracht. Mogelijk op basis waarvan zij formuleert ‘dat de situatie vraagt om grote investering. Goed opgeleide 
jongerenwerkers kunnen daarin een belangrijke rol spelen’. Resultaten uit onderhavig onderzoek bevestigen 
deze conclusie niet, eerder wijzen zij op het tegendeel. Dat kan verklaard worden doordat veel 
jongerenwerkers contact met jongeren in hoge mate waarderen, maar dit nauwelijks hebben, zo wijst 
onderzoek van de Evangelische Alliantie uit (2010). Veel kerken investeren in een jongerenwerker die het 
jongerenwerk op poten zet om daarna weer te vertrekken, in plaats van te kunnen investeren in contact met 
jongeren. Daarnaast merken jongerenwerkers die het jeugdwerk op poten moeten zetten, dat veranderingen in 
de kerk langzaam gaan. Dit ontmoedigt hen waardoor ze vertrekken.  
 
In onderhavig onderzoek blijkt dat jongeren veel met hun ouders spreken en dat ouders voor hen een 
belangrijke bron van steun zijn. Over de rol van ouders lopen de opvattingen uiteen. Van der Ploeg (1985) 
constateert dat hoe minder ouders laten zien dat ‘Gereformeerde’ normen en waarden en betekenissen in hun 
leven van belang zijn, hoe minder deze van invloed zullen zijn in het leven van jongeren. Van der Ploeg spreekt 
dan ook over ‘de mythe van het jongerenprobleem’. Hij duidt daarmee de eigenlijke oorzaak: de inhoudsloze 
gereformeerdheid van ouderen.  
 
In soortgelijke termen spreken Spangenberg en Lampert (2010) zich uit in hun kritiek op oudere generaties. 
Hun kritiek geldt vooral het onvermogen of het ontbreken van de bereidheid van ouderen en ouders, om 
ervaringen van jongeren te ‘be-waarden’. Vanuit deze conclusies bezien, moeten er aan de voorgestelde 
‘verbindende socialisatie’ door De Kock e.a. (2010) niet al te hoge verwachtingen worden gesteld.  
 
Van der Ploeg, Spangenberg en Lampert trekken hun conclusies op basis van de waarde of de invloed van 
ouders in overdracht van waarden, normen en betekenissen in de generaties. De Gruijter e.a. (2011) en 
Hermes e.a. (2007) schetsen een positiever beeld over de invloed van ouders, dan bekeken vanuit het 
perspectief van jongeren: ‘Wie zijn voor jou van belang?’ Kinderen noemen ouders als eersten, jongeren geven 
daarbij wel aan dat zij in plaats van of in aanvulling op de steun van ouderen, ook steun elders zoeken: de 
peers, face-to-face of via de sociale media. Onderhavig onderzoek maakt duidelijk dat deze steun in zeer 
beperkte mate gevonden wordt onder actoren in de eigen gemeente. 
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 In de discussie met een focusgroep bleek in het onderzoek van Spijker e.a. (2008) dat jongeren ook wel toegeven in theorie positief te 
zijn, maar de daad niet bij het woord voegen. 
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Deze laatste conclusie zou mede verklaard kunnen worden vanuit het onderzoek van Bontekoning (2009). Hij 
constateert dat elke generatie er verschillende waarde-hiërarchieën op na houden die zodanig van impact zijn, 
dat de ene generatie de andere kan afremmen. Dat geremd worden in realisatie van waarden, doet zich het 
sterkt voor bij de ‘pragmatische generatie’, de generatie dus boven die van de adolescenten uit onderhavig en 
andere onderzoek! Alle generaties tonen een zeker onvermogen om samen te werken met andere generaties, 
maar de generatie van de babyboomers scoort in dit opzicht het minst gunstig. Vanaf de Generatie-X (de Lost-
Generation) neemt het vermogen toe om verschillen te hanteren.  
 
Daar waar Delfos (2005) concludeert dat in de adolescentie jongeren op enig moment afstand nemen omdat ze 
dit - ontwikkelingspsychologisch gezien – gewoon ‘moeten’ doen, kan op basis van de conclusies van 
Bontekoning gesteld worden dat deze ontwikkelingspsychologische noodzakelijke afstandsbepaling door 
adolescenten, tegengewerkt kan worden door andere generaties. Hoe verder bij de generatie van de 
adolescentie vandaan, hoe sterker de tegenwerking. 
 

5.3.6 Redenen voor jongeren zich in te zetten binnen de kerk of de kerk te verlaten volgens jongeren en 
 kerkelijke ondersteuners 

Onderhavig onderzoek laat zien dat jongeren het vaakst aangeven vragen over of problemen met geloof, 
geloofsbeleving en kerk tegen te komen. Van alle actoren die daartoe in de gemeente opgesteld staan, blijken 
velen niet behulpzaam te zijn. Alhoewel de studentenvereniging door sommige respondenten als ‘kerk’ wordt 
gezien (onderhavig onderzoek) en ze daar over hun geloof(sproblemen) en twijfels kunnen praten (Spijker e.a., 
2008), geeft toch slechts een minderheid aan daadwerkelijk antwoord te krijgen via deze weg. 
 
Eerder is Van Dijk –Groenenboer (2010) al geciteerd op haar conclusie dat voor drie kwart van jongeren geloof 
en kerk niet samen hoeven te gaan. Dat hoeft ook niet verwonderlijk te zijn: jongeren hebben vaak vragen over 
en/of problemen met geloof, geloofsbeleving en kerk. Voor hen blijkt nauwelijks iets of iemand behulpzaam te 
zijn in de eigen gemeente – waarom zou je dan blijven? Daarbij blijkt dan dat ‘alleen geloven’ niet meevalt, 
waardoor jongeren op zoek gaan naar nieuwe sociale verbanden waarin geloven en religie gestalte krijgt. 
Vloeibaar in plaats van solide, licht in plaats van zwaar, beweeglijk in plaats van statisch en tijdelijk in plaats van 
langdurig.  
Dat in onderhavig onderzoek bijna de helft van de kerkelijke ondersteuners opmerkt dat geloven hen (= de 
jongeren) niets meer zegt, kan ook bekeken worden vanuit wat De Kock e.a. (2010) schrijven:  
‘alhoewel oppervlakkigheid en achteloosheid voor de hand liggende kwalificatie zijn, blijkt daarachter 
toewijding schuil te gaan. Toewijding als een geïnspireerde keuze om werkelijk iets van het leven te maken. Als 
ouderen dat niet begrijpen, hebben die zich te schamen voor hun oppervlakkigheid en achteloosheid’.  
 

5.3.7 Jongeren en de keuze voor de situatie die voor heb van toepassing is 

Jongeren zijn gevraagd een optie te kiezen, die zij zelf op zichzelf van toepassing achten. In 5.2.7 is dit 
beschreven op basis van onderhavig onderzoek. Spijker e.a. (2008) geven aan dat 16% van de respondenten 
vaak twijfelt (echtheid geloof, waarheid Bijbel en uitverkiezing). Van groep 2 gaf 23% aan te twijfelen aan 
geloof en waarheidsgehalte. 
 
Daarnaast concluderen Spijker e.a. (2008) dat jongeren vaak kiezen voor veranderingen die te maken hebben 
met relaties: meer gemeenschapszin, maar ook goede (inhoudelijke) preken. Hier blijken duidelijk 
overeenkomsten met onderhavig onderzoek: meer aandacht voor relaties (vooral groep 1 en 3), maar ook 
goede (inhoudelijke) preken (vooral groep 2). Daarnaast blijkt uit het onderzoek van Spijker e.a. (2008) dat 
respondenten om meer (geloofs)beleving vragen. Deze scoorde in onderhavig onderzoek het hoogst bij het 
aangeven van problemen/vragen (82% van de jongeren). 
 
Zo zoeken jongeren aansluiting bij een collectiviteit, maar wel een collectiviteit waarin zij hun individualiteit 
niet hoeven te verliezen. Van Dijk-Groenenboer (2010) markeert dat dit naadloos aansluit op het sinds de jaren 
’60 dominante ethos van individualiteit, authenticiteit, jezelf kunnen zijn en jezelf kunnen ontplooien. Een 
ethos dat niet alleen voor adolescenten geldt, maar waar zeker ook voorgaande generaties zich door laten 
leiden, in elk geval de pragmatische generatie. Dat jongeren zich zichtbaar door deze waarden laten leiden 
maakt waarschijnlijk dat anderen bereid zijn de problematiek te benoemen als ‘jongerenprobleem’, terwijl de 
wortels daarvan al in voorgaande generaties kunnen liggen. 
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5.4 Aanbevelingen 

5.4.1 Probleem- of urgentiebesef  

Onderhavig onderzoek is evenals (veel) voorgaande onderzoeken, niet geïnitieerd door of op initiatief van 
kerkelijke organisaties. Op basis daarvan kan geen conclusie getrokken worden over probleem- of 
urgentiebesef onder actoren binnen kerkelijke organisaties, maar bespreking van een dergelijk rapport in een 
context waarin probleem- of urgentiebesef ontbreekt of minimaal is, kan tot slechts één aanbeveling leiden: 
‘Niet aan beginnen’.  
 

5.4.2 Probleemdefiniëring 

Indien probleem- of urgentiebesef voldoende aanwezig lijken te zijn om het gesprek te openen naar aanleiding 
van onderhavig onderzoek, definieer het probleem dan niet als ‘jongerenprobleem’. Alhoewel 
onderzoeksresultaten op het niveau van lokale gemeenten mogelijk herkend worden, zullen de oorzaken die 
hieraan ten grondslag liggen vrijwel altijd één of meer generaties hoger liggen dan wel liggen in 
onverbondenheid binnen en tussen generaties.  
 

5.4.3 Jongerenwerkers en mentoren 

Indien er in gemeenten jongerenwerkers en/of mentoren actief zijn, zet hen dan in eerste instantie in op 
uitvoerend, direct contact met jongeren. Weliswaar is dat niet het directe aangrijpingspunt dat als eerste 
gekozen zou moeten worden. Aan de andere kant: betrokken en bevlogen jongerenwerkers betrekken in 
(complexe) beleidsprocessen, matcht niet met hun drijfveren en competenties. Voor mentoren zijn de 
aanbevelingen zoals in het vervolg wordt geformuleerd van belang.  
 

5.4.4 Stijl 

Een goede relatie blijkt belangrijk te zijn, maar niet doorslaggevend. Een goede onderlinge relatie kan een 
middel of zelfs voorwaarde te zijn, om de relevantie van inhouden te ontsluiten voor deelnemers aan die 
communicatie. Daarmee wordt relatie niet tegenover inhoud gesteld, maar beiden voorwaardelijk gemaakt aan 
het bereiken van relevantie. Relationeel jongerenwerk blijkt daarmee een goed vertrekpunt te zijn, maar geen 
eindstation.  
 
Ook al wordt er in gemeenten catechese verzorgd in een ervaringsgerichte benadering gebaseerd op principes 
van activerende didactiek, dan wil dat nog niet zeggen dat daarbinnen relevante inhouden de revue passeren. 
Ontwikkel een stijl van communiceren, samenleven en voorleven waarin gemeenteleden vanuit de diverse 
generaties elkaar ontmoeten. Waarbij in deze ontmoetingen moraal (waarden, normen en betekenissen) wordt 
voorgeleefd en waarin ervaringen van jongeren verbonden worden aan waar de geloofsgemeenschap voor 
staat. Communicatie met een dergelijk karakter, zou als be-waardend communiceren aangeduid kunnen 
worden.  
 
Zie onder ogen dat het ontbreken van voldoende waardevolle relaties deel van het probleem is, maar daarbij 
de in de generaties het besef van waar de geloofsgemeenschap voor staat verandert of veranderd is dan wel 
ontbreekt. Deze stijl is derhalve niet alleen voor jongeren van belang maar ook voor elke andere generatie in 
de gemeente. 
 

5.4.4 Reikwijdte 

Dit be-waardend communiceren dient niet alleen voor catecheten, mentoren of jongerenwerkers 
geconcretiseerd worden, maar zal ook in prediking, pastoraat en in het onderling samenleven, bijvoorbeeld in 
huiskringen, tot uiting moeten komen. Op deze wijze kan onverbondenheid tussen de verschillende kerkelijke 
activiteiten, alsmede onverbondenheid tussen de diverse (groepen en/of generaties) gemeenteleden 
verminderd worden.  
 

5.4.5 Concretisering 

In samenwerking met Centrum voor Samenlevingsvraagstukken zal de Academie Theologie in eerste instantie 
het curriculum voor de minor ‘Jongerenwerk’ ontwikkelen, één van de twee aanleidingen tot dit onderzoek. 
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Daartoe zullen consultatierondes georganiseerd worden met zowel jongeren als kerkelijke ondersteuners om 
input te verzamelen om deze be-waardende communicatie verder te ontwikkelen. 
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Hoofdstuk 6 Discussie 

 
 

6.1 Missionaire gemeente 

Momenteel is er veel aandacht voor ‘Missionaire gemeente zijn’. Paas (2008) typeert de inwijding in de 
gemeente van nieuwe – van huis uit meestal niet-gelovige – gemeenteleden als volgt:  

 eerst horen zij ergens bij ‘belong’; 

 dan gaan zij ergens in geloven ‘believe’; 

 daarna gaan zij zich ernaar gedragen ‘behave’. 
Is deze trits toepasbaar op onze jongeren? 
Jongeren willen graag ergens bij horen: uit onderhavig onderzoek is gebleken dat het losmakingsproces van 
jongeren veel te maken heeft met het ontbreken van goede, (relevante) relaties. Vooral jongeren uit de 
groepen 3 en 4 geven signalen af dat zij al minder goede contacten hadden in de tijd van catechese en 
jeugdvereniging, dus al vanaf 12 jaar. Verder geven zij vaker aan dat zij niet geholpen zijn bij problemen en 
vragen: de relaties die er waren binnen de kerk met kerkelijke ondersteuners zijn blijkbaar niet relevant. Zij 
geven ook aan het gevoel te hebben er niet bij te horen. 
 
In hoeverre bepaalt dit alles de manier waarop jongeren gaan geloven, of hierdoor belemmerd worden te gaan 
geloven? 
Vraagt de manier waarop het kerkelijke leven is georganiseerd meer om de volgorde: ‘behave’-‘believe’-
‘belong’: belijdenis doen als eindpunt in plaats van startschot (= je mag erbij horen (belong) en wij hebben het 
vertrouwen dat het geloof (believe) en gedrag (behave) vanzelf volgen). In theorie is dit wel het uitgangspunt 
van veel kerken: vanaf de doop horen de kinderen er bij. Maar in hoeverre blijkt dit uit de praktijk? Voelen 
jongeren ook dat ze erbij horen? 
 
In onderhavig onderzoek bleken de vier groepen jongeren grofweg in twee factoren ingedeeld te kunnen 
worden die deels overlappen met de indeling van Paas (2008), namelijk op inhoud (believe) en op relatie 
(belong).  
 
Schetsmatig ziet de indeling er als volgt uit: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                Figuur 26: behave – believe - belong 

  

1 2 

 
 

 

  

4 3 

 

1: Ik ben overtuigd lid van mijn gemeente en doe actief mee aan activiteiten 

2: Ik ben lid van mijn gemeente, maar niet overtuigd 

3: Ik ben lid van mijn gemeente, maar doe eigenlijk nergens meer aan mee 

4: Ik ben geen lid meer van mijn (een) gemeente 
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Welke route volgen jongeren die in groep 4 (geen lid meer) terecht komen. Gaan ze via de rode, de groene of 
de blauwe route?  
Vervolgens dringt de vraag zich op welke focus kerkelijke actoren, ouders en oudere generaties hebben: leggen 
ze de nadruk op de relatie of op de inhoud? Blijkens de constatering dat catecheten en predikanten nog het 
meest helpen, is het gerechtvaardigd te concluderen dat de relatie alleen blijkbaar een voorwaarde, maar niet 
een garantie is om jongeren verder te kunnen helpen:  relevante inhoud is een must! 
 

 
Figuur 27: Relevantie – relatie - inhoud 
 
 

6.2 Man-vrouw 

Uit onderhavig onderzoek blijkt dat vrouwen positiever staan tegenover de inhoud van de kerkdiensten dan 
mannen. Verder houden zij zich vaker bezig met geloofsvragen dan mannen. Toch zijn het vooral de mannen 
die later tot de kerkelijke ondersteuners behoren. Is hier sprake van een inhaalslag van mannen op latere 
leeftijd?  
Enerzijds geven jongeren (gelukkig) aan meestal goed te kunnen praten met hun ouders. Anderzijds behoren 
vaders meestal tot die kerkelijke ondersteuners, waarvan jongeren in onderhavig onderzoek juist weer 
aangeven er weinig tot niets aan te hebben bij het oplossen van problemen/vragen. Wat is er dan aan de hand?  
Worden jongeren vooral door de moeders opgevoed of nemen mannen een andere rol aan zodra zij het ambt 
bekleden? Worden zij dan ‘formeler’? 
 
 

6.3 Respons gemeenten en kerkelijke ondersteuners 

Van de 550 gemeenten hebben 116 gemeenten gereageerd, dat is 21%. Dat is een vrij lage, wat teleurstellende 
respons (niet methodologisch gezien). Een verklaring kan zijn dat in de enquête gevraagd is naar getallen 
(totaal aantal leden, hoeveel onttrekkingen in welke leeftijdscategorie?, etc.). Dit maakt het invullen wat 
bewerkelijk. Toch waren deze vragen niet verplicht, en is deze verklaring daarom niet afdoende.  
Ook kan ‘verlegenheid met de situatie’ onder kerkelijke ondersteuners een rol hebben gespeeld bij het niet-
meedoen, immers: meer dan de helft van de kerkelijke ondersteuners die wel hebben meegedaan geeft aan 
dat jongeren hun lidmaatschap opzeggen of dat ze verdwijnen (zonder dat ze weten waarheen) en 16% geeft 
aan dat jongeren (uit het zicht) verdwijnen door verhuizing. Als kerkelijke ondersteuners die meedoen deze 
percentages vermelden is de vraag legitiem hoe deze percentages liggen bij gemeenten die niet hebben 
meegedaan?  
Een andere factor voor de lage respons is dat in de enquête gevraagd is adressen door te geven van jongeren 
die hun lidmaatschap hebben opgezegd, of die aan de zogenoemde ‘rand meeleven’. Sommige kerkelijke 
ondersteuners lieten weten dat zij de privacy van deze jongeren niet wilden schenden en daarom niet mee 
wensten te werken. Dit was nogal teleurstellend, temeer daar jongeren die meegedaan hebben juist heel vaak 
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opmerkten dat ze het heel goed vonden dat dit onderzoek plaatsvond. Andere jongeren gaven veelal aan het 
fijn te vinden dat ze (eindelijk) eens ‘gehoord’ werden:  
 
 

Elke jongere is het immers waard gehoord te worden! 
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Bijlage  Tabellen vragenlijsten 

 
 

Tabel a      

Achtergrondkenmerken jongeren in aantallen en percentages (N = 439 ) 

Kenmerk n % Gemiddelde SD 

Geslacht     

    Man 147 34   

    Vrouw 292 66   

     

Leeftijd   21 3,8 

    14-20 jaar 225 51   

    21 jaar en ouder 214 49   

     

Soort basisonderwijs     
   Protestant-Christelijk, Gereformeerd of   Evangelisch 
onderwijs 393 90   

   Reformatorisch/Hervormd onderwijs 26 6   

   Ander onderwijs 20 5   

     

Soort middelbaar onderwijs     
   Protestant-Christelijk, Gereformeerd of Evangelisch 
middelbaar onderwijs 349 80   

   Reformatorisch/Hervormd onderwijs 31 7   

   Ander onderwijs 59 14   

     

Huidige opleiding     

    VMBO 5 1   

    HAVO 18 4   

    VWO, gymnasium 8 2   

    MBO 21 5   

    HBO 256 58   

    WO 79 18   

    Werk 35 8   

    geen onderwijs (meer) 13 3   

    Ander onderwijs 4 1   

     

Kerkelijke achtergrond     

    CGK     57 13   

    GKv 156 36   

    NGK     23 5   

    GG       37 8   

    HHK     28 6   

    PKN     62 14   

    Evangelisch/Baptist    16 4   



 

Bijlage 

    GKv/CGK      4 1   

    RKK      3 1   

    Geen idee    4 1   

     

Belijdenis gedaan:     

    Ja 218 50   

    Nee 90 21   

    nog niet, maar dat ben ik wel van plan 94 21   

    nee, en ik denk dat dit ook niet gaat gebeuren 37 8     

 
 
 

Tabel b   

Situatie jongeren in aantallen en percentages  (N = 381) 

  n % 

Groep 1: ik ben overtuigd lid en ik doe actief mee aan 
activiteiten 180 47 
Groep 2: ik ben lid, doe mee aan activiteiten, maar ben niet 
overtuigd 65 17 

Groep 3: ik ben lid maar doe (bijna) nergens aan mee 115 30 

Groep 4: ik ben helemaal geen lid meer van een kerk 21 6 

 
 
 

Tabel c   

Achtergrondgegevens kerken en kerkelijke ondersteuners in aantallen en percentages (N = 178) 

  n % 

Kerkverband   

    Christelijk Gereformeerde kerk 26 15 

    Nederlands Gereformeerde kerk 29 16 

    Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 117 66 

    combinatie CGK en GKv 3 2 

    Gereformeerde Gemeente 1 0,5 

    Evangelisch/Baptisten Gemeente 2 1 

   

Functie binnen kerk   

    Scriba 30 17 

    (jeugd)ouderling 65 37 

    Diaken 9 5 

    Predikant 48 27 

    kerkelijk werker/jeugdwerker 8 5 

    Ander 18 10 
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Tabel d   

Ledental kerken in aantallen en percentages (N = 116)  

  n % 

minder dan 100 4 3 

100-250 32 28 

251-500 35 30 

501-750 21 18 

751-1000 11 10 

meer dan 1000 13 11 

 
 
 

Tabel e   

Deelname aan catechisatie, jeugdvereniging 16- en jeugdvereniging 16+ in percentages (N = 439) 

Activiteit % ja % nee 

Heb je meegedaan of doe je mee aan catechisatie? 84 16 

   

Heb je meegedaan of doe je mee aan de jeugdvereniging van 12-16 jaar? 64 36 

   
Heb je meegedaan of doe je mee aan de jeugdvereniging van 16 jaar en 
ouder? 57 44 

 
 
 

Tabel f     

Algemene indruk catechisatie in percentages (N = 369) 

  slecht matig redelijk goed 

Wat vind/vond je van de onderwerpen van de catechisaties? 4 27 44 25 

Wat vind/vond je van de sfeer tijdens catechisatie? 7 24 35 33 

Hoe is/was de relatie met de catecheet? 5 20 37 39 

Hoe is/was de relatie met de mede-catechisanten? 4 15 39 42 

Wat vind/vond je van het materiaal dat gebruikt wordt/werd? 16 33 36 15 

 
 
 

Tabel g     

Algemene indruk jeugdvereniging 16- in percentages (N = 280) 

  slecht matig redelijk goed 

Wat vind/vond je van de onderwerpen van vereniging? 4 16 48 32 

Wat vind/vond je van de sfeer tijdens vereniging? 2 13 29 56 

Hoe is/was de relatie met de leider van vereniging? 2 14 32 52 

Hoe is/was de relatie met de mede-verenigingsleden? 2 11 35 52 

Wat vind/vond je van het materiaal dat gebruikt wordt/werd? 8 28 40 24 
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Tabel h     

Algemene indruk jeugdvereniging 16+ in percentages (N =  248) 

  slecht matig redelijk goed 

Wat vind/vond je van de onderwerpen van vereniging? 2 15 30 53 

Wat vind/vond je van de sfeer tijdens vereniging? 2 8 19 71 

Hoe is/was de relatie met de leider van vereniging? 3 9 22 66 

Hoe is/was de relatie met de mede-verenigingsleden? 2 8 26 65 

Wat vind/vond je van het materiaal dat gebruikt wordt/werd? 6 23 40 31 

     

 
 
 

Tabel i   

Overzicht op welke manier jongeren lid zijn (geworden) (N = 388) 

  n % 

Vanaf geboorte 323 83 

Op latere leeftijd lid geworden 7 2 

Van kerkgenootschap veranderd (tabel 8) 52 13 

Anders 6 2 

 
 
 

Tabel k      

Frequentie kerkbezoek per groep in percentages (N = 425)  

  % groep 1 % groep 2 % groep 3 % groep 4 % totaal  

meestal twee keer per zondag 66 52 34 29 52 

meestal één keer per zondag 28 31 23 33 26 

1 à 2 keer per maand 2 11 9 10 7 

onregelmatig maar ik kom er wel 3 6 8 10 6 

onregelmatig en eigenlijk kom ik er nooit 1 0 27 19 9 

totaal % 100 100 101 101 100 

 
 
 

Tabel m       

Mening over hulp die jongeren ontvangen hebben van diverse personen in gemeente in percentages 
(N varieert) 

  
% 
nooit % soms % regelmatig % vaak % altijd  

 

n 

Eigen predikant 31 36 16 11 5 335 

Jeugdouderling 65 17 9 7 2 227 

Ouderling 57 32 7 3 1 320 

Diaken 84 12 2 2 1 310 

Catecheet 30 38 20 11 1 300 
Jongerenwerker die ervoor wordt/werd 
betaald 82 9 4 2 3 138 

Jeugdleider voor jongeren tot 16 jaar 50 26 14 8 2 236 
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Tabel m       

Mening over hulp die jongeren ontvangen hebben van diverse personen in gemeente in percentages 
(N varieert) 

  
% 
nooit % soms % regelmatig % vaak % altijd  

 

n 

Leiders of coaches voor jongeren vanaf 16 jaar 55 22 11 10 2 196 

Mentor voor jongeren 87 4 4 5 0 121 
Beleid op 16+ jongeren te ondersteunen in hun 
(geloofs)ontwikkeling 77 10 8 3 1 147 

Jeugdhonk of soosruimte & leiders daarvan 64 20 7 8 1 199 
Kringen (miniwijken, huiskringen, kleine 
groepen) 65 15 10 7 2 192 

Huisbezoek dat je vanaf 16 jaar apart kreeg 68 22 6 2 2 186 

Anders, namelijk 63 6 3 20 9 142 

 
 
 

Tabel n      

Relatie met ouders in percentages (N = 377-381) 

  % nooit % soms % vaak % altijd   

Ik kan met mijn ouders praten over:      

    Algemene persoonlijke dingen 2 14 28 56  

    de omgang met mijn vrienden 3 18 29 50  

    dingen die met seksualiteit te maken hebben 22 36 17 25  

    dingen die met de kerk te maken hebben 2 16 30 53  

    dingen die met mijn geloof te maken hebben 5 23 27 45  

      

 
 
 

Tabel p     
Redenen om lidmaatschap op te zeggen in aantallen en percentages (N jongeren= 21, N 
kerkelijke ondersteuners = 178)   

  jongeren 
kerkelijke 
ondersteuners 

  n % n % 

De manier van geloven was zodanig, dat ik daar niet bij wilde horen 9 56 70 39 

Ik was het niet eens met wat ze geloofden in de kerk 8 50 41 23 

Om in God te geloven heb ik geen kerk nodig 5 31 113 64 

Ik werd in de kerk niet gezien 4 25 43 24 
Als ik vragen had over mijn geloof of leven, kon ik die met niemand in de 
kerk bespreken 4 25 7 4 

Ik voelde me in de kerk onveilig 4 25 14 8 
Ik kreeg verkering met iemand van buiten de kerk en hij/zij ging niet met 
me mee naar de kerk 3 8 78 44 

 
 
 

 



 



 


