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Inleiding 
In oktober 2021 schreef het campagneteam van Ik Ben een peiling uit. Het doel: beter inzicht krijgen én inzicht 

geven in wat onze doelgroep, twintigers, dertigers en veertigers, belangrijk vinden in een predikant. We kozen 

deze doelgroep voor onze campagne omdat voor hen de waarde en noodzaak van het beroep predikant minder 

vanzelfsprekend lijken dan voor andere generaties. En juist zij zijn nu en in de toekomst steeds vaker onze 

kerkenraadsleden, onze beroepingscommissies en onze begeleidingscommissies. Tegelijk zien we dat deze 

doelgroep minder makkelijk te bereiken is en minder snel van zich laat horen. We zijn nieuwsgierig naar hun 

ervaringen, bevindingen en persoonlijke verhalen. Omdat we geloven dat daar veel waarde in schuilt. Juist 

daarom wilden wij deze doelgroep bevragen. In dit verslag de samenvatting van de resultaten én de opvallendste 

uitkomsten. 

Deze peiling is ingevuld door 725 personen in de leeftijdsgroep 20-49 jaar. De uitnodiging is verspreid via de social 

mediakanalen van de campagne, via predikanten en scriba’s, in kerkbladen en kerkapps van GKV- en NGK-kerken. 

Er is geen intentie geweest om een representatieve doorsnede van de leeftijdsdoelgroep in deze kerken te 

maken. Wel vinden wij de respons groot genoeg om een beeld te krijgen van de overtuigingen van de doelgroep.  

De resultaten hebben we geanalyseerd op basis van verschillende gegevens. Naast de totalen brengen we de 

verschillen in beeld tussen drie leeftijdscategorieën: twintigers, dertigers en veertigers. Ook zetten we de 

resultaten van mannelijke en vrouwelijke invullers naast elkaar, evenals de resultaten van deelnemers met en 

zonder een eigen predikant. Bij de tabellen in dit rapport staat een label. Bijvoorbeeld het label ’20-29’, als 

aanduiding van een leeftijdsgroep, of het label ‘geen predikant’, als aanduiding van de deelnemers die geen eigen 

predikant hebben. Staat er geen label in de tabel? Dan betreft het een overzicht van de resultaten van álle 

deelnemers. 

Waar er quotes worden gedeeld in dit rapport, gebeurt dat met toestemming van de deelnemers die dit 

geschreven hebben. 

We willen met dit rapport kerken inzicht geven, de opvattingen van leeftijdsdoelgroep beter zichtbaar maken, en 

predikanten bemoedigen en inspireren. 

 

Team ‘Ik Ben’ campagne 
Januari 2022 
 

 

 

 

 

 

‘Ik Ben’ is een initiatief van:  

http://www.ik-ben.nl/
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Top 5 belangrijkste taken van een predikant 

1. PREKEN 

2. PASTORAAT 

3. CATECHESE/ONDERWIJS GEVEN 

4. ROUWBEGELEIDING 

5. JONGERENWERK 

 

Het werk van de predikant 
Hoe ziet het ambt eruit? Welke taken horen erbij, welke zijn minder belangrijk? Wordt de predikant geroepen 

voor dit ambt? Welke aspecten komen er bij kijken? 

Taken 
We vroegen deelnemers in welke taakvelden een predikant goed zou moeten zijn. 

Waar moet een predikant volgens jou goed in zijn? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Deelnemers zijn vrij onverdeeld overtuigd van het belang van prediking en pastoraat. Ook catechese en het 

jongerenwerk komen als duidelijke taken naar voren. Rouwbegeleiding is een vijfde, iets minder verwachte, pijler. 

Jongerenwerk scoort in de leeftijdsgroep 20-29 hoger dan rouwbegeleiding. De deelnemers zonder predikant 

vinden rouwbegeleiding na preken en pastoraat de belangrijkste taak. 

Evangelisatie scoort laag, evenals visie ontwikkelen en contact leggen met mensen buiten de kerk. In het 

algemeen zijn de deelnemers het over deze vraag roerend eens: preken en pastoraat, daar moet de predikant 

écht goed in zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roeping 
Wordt de predikant door God geroepen tot het ambt? Of is dat onder onze doelgroep geen vaststaand gegeven 

meer? Daarover zijn deelnemers duidelijk: de predikant wordt geroepen tot het ambt. Driekwart van de 

deelnemers is het daar (helemaal) mee eens. Ook is er geen duidelijk waarneembaar verschil in deze opvatting 

tussen man of vrouw, leeftijdsgroepen of deelnemers met of zonder eigen predikant. 

http://www.ik-ben.nl/
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Een predikant wordt door God geroepen tot het ambt 

 

Aanstelling 
We vroegen reactie op de stelling: een predikant kan bet beste zijn/haar functie uitoefenen als hij/zij fulltime 

werkt. Hier zijn onze deelnemers verdeeld over. Opgeteld zijn ongeveer evenveel mensen het ermee (helemaal) 

eens als (helemaal) oneens. Een derde is hierover neutraal. 

Een predikant kan het beste zijn/haar functie uitoefenen als hij/zij fulltime werkt 

 

Opvallend is dat hier een verschil in opvatting bestaat tussen mannen en vrouwen. Mannelijke deelnemers 

vinden het belangrijker dat een predikant fulltime werkt dan vrouwelijke deelnemers. Ook deelnemers onder de 

29 vinden een voltijdsaanstelling een betere optie dan een deeltijdsaanstelling.  
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Een predikant kan het beste zijn/haar functie uitoefenen als hij/zij fulltime werkt (m/v) 

 

 

Ook vroegen we naar het taakgebied van de predikant: moet dat vooral binnen of ook buiten de kerk liggen? 

Moet een predikant meer taken buiten de gemeente krijgen? Hier zijn deelnemers veelal neutraal over, ook is 

een groot deel het ermee oneens. De predikant is er voor de eigen gemeente, zo wordt veel gezegd. Wel zijn 

deelnemers het erover eens dat een predikant die werkt in een ziekenhuis of zorginstelling, ook zeker predikant is 

en zijn of haar ambt uitoefent. 

Eén van de belangrijke aanleidingen voor deze peiling was de vraag: in hoeverre is de vanzelfsprekendheid van de 

predikant veranderd, is hij of zij onmisbaar of wordt daarover anders gedacht? We vroegen deelnemers daarom 

te reageren op de stelling: een predikant is onmisbaar in de gemeente. Een duidelijke reactie volgde: de 

overgrote meerderheid vindt de predikant onmisbaar.  

Een predikant is onmisbaar in zijn/haar gemeente 

 

Het is zelfs bij de twintigers een nog iets overtuigender antwoord dan bij de dertigers en veertigers. Die laatsten 

zijn het iets minder vaak eens met de stelling dat de predikant ‘onmisbaar’ is. Ook deelnemers die op dit moment 

geen eigen predikant hebben, zijn het wat minder vaak eens met de stelling.  
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Een predikant is onmisbaar in zijn/haar gemeente (met en zonder eigen predikant) 

  

Deelnemers hebben ook aangegeven wat hen het mooist lijkt aan het beroep van een predikant. De reacties die 

daarop binnenkwamen, brachten we onder in drie categorieën. 

Wat lijkt je het mooiste aan predikant zijn? 
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Top 4 belangrijkste eigenschappen van een predikant 

 

1. INSPIREREND 
2. VERBINDEND 
3. ENTHOUSIAST 
4. STIMULEREND 

 

De predikant als persoon 

Eigenschappen 
We noemden een rijtje eigenschappen en vroegen: welke zijn het belangrijkst voor een predikant? Deelnemers 

kozen uit inspirerend, stimulerend, gezagsgetrouw, enthousiast, verbindend, geduldig, bescheiden, duidelijk, 

rationeel, flexibel. Daaruit kwam een mooie top 4. Hoe ouder onze deelnemers, hoe meer ze stimuleren 

belangrijk vinden. Enthousiast wordt dan wat minder belangrijk. Rationeel, flexibel en gezagsgetrouw scoorden 

het laagst, waarbij er geen duidelijk verschil is tussen de leeftijdsgroepen. De eigenschappen bescheiden, 

geduldig en duidelijk scoorden eveneens relatief laag. 

 

 

  

 

 

 

Hoe het gezag van een predikant wordt gezien, is sterk veranderd in de afgelopen decennia. Waar de predikant 

vroeger als vanzelfsprekend gezag of autoriteit had door het ambt wordt dit steeds vaker anders ervaren. Moet 

de predikant eigenlijk gezag uitstralen? 

Een predikant moet gezag uitstralen 

  

Er wordt geen verschil duidelijk tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Mannen vinden het uitstralen van gezag 

iets belangrijker dan vrouwen.  

De rol van de predikant wordt daarmee minder afstandelijk. De persóónlijke band met de predikant wordt 

belangrijker. Dat zien we ook in de volgende reacties op de stelling: ik vind een persoonlijke band met mijn 

predikant belangrijk. Hierop wordt grotendeels positief gereageerd, hoewel ook veel deelnemers hierop neutraal 

reageren. In de verschillende leeftijdsgroepen nemen we een klein verschil waar: veertigers vinden een 

persoonlijke band wat minder belangrijk dan dertigers en twintigers. 
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Ik vind een persoonlijke band met mijn predikant belangrijk 

 

Deelnemers benoemen expliciet de betrokkenheid van de predikant in hun geloofsleven. Daarbij wordt de 

predikant als steun gezien en iemand die troost kan bieden door bidden of bijbel te lezen. Ruim 80% van de 

doelgroep kon aangeven op welke manier de predikant een positieve bijdrage leverde aan hun (geloofs-)leven. In 

de meeste antwoorden werd duidelijk dat mensen het waarderen als ze persoonlijk gezien en gehoord worden 

door hun predikant. Bijvoorbeeld in persoonlijke gesprekken, in troost bij diverse moeilijke situaties en de 

betrokkenheid bij belangrijke levensgebeurtenissen zoals doop, belijdenis, trouwen en overlijden. Alle leeftijden 

hechten daar veel waarde aan.  

Mooie ervaringen waarbij de predikant of kerkelijk werker een rol speelde (categorisering): 

 

Deelnemers schreven veel persoonlijke dingen over het belang van de predikant in bepaalde situaties in hun 

leven. In alle doelgroepen werden deze reacties gedeeld. 
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Wil je een mooie ervaring delen waarbij de predikant of kerkelijk werker een rol speelde? 

 

Het sluiten van vriendschappen tussen predikant en gemeenteleden is voor onze deelnemers geen bezwaar. 

Overtuigend laten ze zien dat een predikant de gelegenheid moet hebben om vriendschappen te sluiten binnen 

zijn of haar gemeente. 

Een predikant kan vriendschappen sluiten met zijn/haar gemeenteleden 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Helemaal
oneens

Oneens Neutraal Eens Helemaal
eens

“Er werd aan ons gevraagd hoe het voor ons is kinderloos te zijn. Fantastisch dat hier oog 

en oor voor is. Dat deed ons goed.” 

“Ik voelde me welkom, zonder oordeel.”  

“Steun na het overlijden van ons zoontje. Een goed afscheid en het uitwerken van de dienst.” 

“Eigenlijk de preken die mij hebben geraakt, beeldspraken, persoonlijke gesprekken, het dopen van 

onze kinderen, maar ook een begroeting wanneer we elkaar door de week tegenkomen.” 

“Ik had last van nachtmerries en herbelevingen. Hierover belde ik mijn predikant. Die ging direct met 

mij bidden.” 

“Predikanten zijn bakens in ons leven. Ze zijn erbij op elk belangrijk moment in je leven. En ze zijn 

ook gewoon mensen; laat ze ook leven, geef ze ruimte. Ze geven zoveel terug.“ 

“Bij persoonlijk contact dat ik met elke dominee had was men eerlijk en oprecht. Dát voedt mij.” 

“Na jaren afwezigheid in de kerk, weer gezien worden door een predikant. Die je ziet staan wanneer 

je weer een keer naar de kerk gaat.” 

“Eén van onze predikanten gaat jaarlijks mee met de motorrit. Fijn dat privé en werk  

samen kunnen gaan.” 

http://www.ik-ben.nl/
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Eerder gaven deelnemers al aan hoe belangrijk ze een persoonlijke band met de predikant vinden. Maar in 

hoeverre is die band van invloed op het geloofsleven? 

Mijn predikant speelt een belangrijke rol in mijn geloofsleven 

 

Een grote groep beantwoordt deze vraag neutraal, maar toch is het grootste deel het eens met deze stelling. Er is 

een klein verschil waarneembaar in leeftijd. 

Mijn predikant speelt een belangrijke rol in mijn geloofsleven (leeftijdsgroepen) 

De twintigers ervaren iets minder de belangrijke rol van de predikant in hun geloofsleven; zij spreken zich wat 

neutraler uit. Tussen mannen en vrouwen is er geen significant verschil te zien. Wel is op te merken dat veel 

deelnemers aangeven dat zij dit graag met ‘ja’ hadden beantwoord, maar dat de realiteit anders is. 
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Verwachtingen 
We vroegen deelnemers: wat lijkt je het moeilijkste aan predikant-zijn? 

Wat lijkt je het moeilijkste aan predikant zijn? 

 

Op deze open vraag was het meest gehoorde antwoord: “Dat iedereen andere verwachtingen van je heeft en je 

het bij voorbaat dus nooit voor iedereen goed kunt doen.” We delen nog wat meer quotes. 

Meningen en 
verwachtingen

Voorbeeldfunctie / altijd 
beschikbaar zijn

Omgaan met 
ziekte, dood en 

moeilijke situaties

“Alles wat er van je verwacht wordt, van zoveel verschillende soorten mensen. Dat je het 

dus nooit voor iedereen goed kunt doen en soms mensen tegen het zere been zal stoten. 

Dat lijkt me erg zwaar.” 

“Het moeilijkst lijkt mij de verschillende belangen en meningen van gemeenteleden bij elkaar 

brengen en verbindend werken in een gepolariseerde samenleving (dat door kan werken in het 

kerk-zijn).” 

“Met veel verschillende inzichten en meningen (die voor mensen heel belangrijk kunnen zijn!) 

omgaan.” 

“Om alle verschillende meningen en achtergronden te stroomlijnen zodat er toch gemeenschapszin 

is en blijft.” 

“Dat er zoveel mensen met zoveel meningen zijn en dat er daarom vaak veel energie gaat naar de 

vorm i.p.v. naar de inhoud.” 

“Je kunt niet iedereen tevreden houden. Er wordt van je verwacht dat je overal goed in bent en 

overal bij bent. Dat kan niet.” 

“Het lijkt me ongelofelijk moeilijk een predikant te zijn. Je bent veel bezig met mensen 

tevreden houden, met verwachtingen bijstellen en idealen laten varen.” 

http://www.ik-ben.nl/
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Dat er veel verschillende verwachtingen zijn, en dat het een flinke kluif is om daarmee om te gaan, is voor 

iedereen helder. We vroegen ook of de deelnemers vinden dat de predikant aan alles moet kunnen voldoen. 

Een predikant hoeft niet alle taken te kunnen die een gemeente van hem/haar 

verwacht 

 

Een overtuigend resultaat, zowel onder mannen als vrouwen en onder alle leeftijdsgroepen. Deelnemers zijn het 

dus grotendeels met elkaar eens dat de predikant weliswaar onder een vergrootglas ligt, en dat er van zoveel 

kanten aan hem of haar getrokken wordt vanuit de gemeente, maar bemoedigt de predikant ook met dit 

resultaat: de predikant hoeft niet alles te kunnen.  

Ze schrijven daarover onder andere het volgende. 

Helemaal 
oneens Oneens

Neutraal

Eens

Helemaal 
eens

 

“Een predikant hoeft geen schaap met vijf poten te zijn. Aanvulling kan vanuit de 

gemeente en kerkelijk werkers. Ook samenwerking met andere predikanten (intervisie, 

gezamenlijk een prekenserie voorbereiden) kan een predikant helpen en moet 

gestimuleerd worden vanuit bijvoorbeeld de kerkenraad.“ 

“Een predikant is ook maar een mens. Het is een veeleisende baan, waar privé en werk door elkaar 

lopen. De gemeente mag daar wel een beetje meer begrip voor opbrengen.” 

“Het predikant-zijn mag best zakelijker bekeken worden. Doe als predikant waar je goed in 

bent. Hou je van preken? Ga preken. Hou je van jongerenwerk? Ga jongeren inspireren. 

Oftewel: doe wat je leuk vindt en volhoudt, en waarvoor je de gave gekregen hebt.” 

http://www.ik-ben.nl/
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Verbinding 
‘Verbinden’ is een woord dat de resultaten van onze peiling zou kunnen samenvatten. In deze vraag, maar ook bij 

veel open vragen komt het woord verbinden terug. Bijvoorbeeld:  

 

In de reacties ontdekken we verlangen naar verschillende vormen van verbinding. Verbinden tussen verschillende 

(gepolariseerde) groepen in de gemeente of verschillende generaties. Ook veel genoemd wordt verbinding tussen 

gemeenteleden in het algemeen, deelnemers geven aan dat ze daarbij de predikant nodig hebben als initiator of 

voorbeeld. 

Ook zoeken deelnemers iemand die de kerk verbindt met andere kerken en kerkgenootschappen. Een groep 

geeft aan dat dit in de huidige tijd steeds belangrijker is. Ook de verbinding van het woord van God met het 

dagelijks leven wordt genoemd als een belangrijk aspect. De predikant is daarin voor deelnemers een onmisbare 

schakel. Deelnemers vragen zich daarbij wel af of de predikant genoeg zicht heeft op hun dagelijks leven en de 

maatschappij. 

  

“Een predikant moet wat mij betreft vooral een inspirerende leider zijn in de zoektocht 

naar ‘kerk zijn’ anno nu. En daarbij een verbindende werking hebben, jongere generaties 

weten te betrekken en een kerk die naar buiten gericht is.” 

“Een dominee kan de kerk verbinden, enthousiasmeren en weer op het pad richting Jezus zetten.” 

“Een predikant is voor mij een belangrijke verbinder tussen God en mensen.” 

“Een predikant is herder (verbindend, flexibel, om zien naar zijn schapen, oog hebben voor de ander) 

en leraar (inhoudelijk, inspirerend, enthousiast).” 

“Het beroep hoeft niet te veranderen, maar mag wel meer verbindend zijn met de andere 

kerkgenootschappen. Er is veel werk te doen in Nederland.” 

“Een predikant is er om over Gods grote liefde, genade en trouw  te vertellen! Maar minstens zo 

belangrijk vind ik de eigen rol van de gemeente/mijzelf, en verbinden en enthousiasmeren van de 

gemeente helpt daarbij. Als alles afhangt van de dominee (lees: de zondag), dan gaat er iets mis.” 

“Geen gezag vanaf bovenaf maar verbindend en meedenkend en rust uitstralen in en over de 

gemeente.” 

“De predikant moet mijn inziens meer een verbindende en inspirerende rol innemen.  

Een persoonlijke connectie krijgen met de kerkgangers.” 

http://www.ik-ben.nl/
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Toekomst 
We vroegen onze deelnemers aan te geven hoe het beroep van een predikant zou moeten veranderen in de 

komende tien jaar. Antwoorden hierop vatten we in een aantal categorieën samen. 

Hoe zou het beroep van predikant moeten veranderen in de komende tien jaar? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer dan de helft van de deelnemers geeft aan dat de dominee beter mag aansluiten bij ‘vandaag’, waarmee 

vooral het dagelijks leven in de huidige maatschappij wordt bedoeld. Hieronder een aantal voorbeelden. 

Leermeester, 
leider

Beter aansluiten 
bij vandaag

Niet / het is 
goed zo / weet 

ik niet

Vrijer, meer 
samenwerken

Taken afgestemd 

“De predikant moet ook duidelijk weten wat er buiten de kerk gebeurt. En moet in het 

werkende leven hebben gestaan buiten de kerk, in plaats van direct na de opleiding in de kerk 

aan het werk gaan. Vroeger was het theorie. Maar als een predikant ook ander werk heeft 

gedaan kan hij zich beter inleven.” 

“Een predikant moet niet meer op een voetstuk staan. Juist naast de mensen. Eigentijds maar wel trouw aan 

het kerkgenootschap of geloof waaraan de predikant verbonden is.” 

“Ik denk dat veel predikanten hun beroep op verschillende manieren invullen. Sommigen mogen wel meer 

meegaan met de tijd en iets meer buiten kaders en synodes denken.” 

“Alles gaat sneller en visueler. Daarin zou een predikant moeten meebewegen. Vooral om onze mooie 

jongeren te bereiken.” 

“Meer met de ‘poten in de klei’: aansluiten bij en kennis hebben van de belevingswereld van jongeren. Niet 

over de hoofden van mensen heen preken, maar mensen aansporen tot zelf nadenken. Overigens moet dit 

niet in de komende 10 jaar, maar véél sneller: de huidige veranderingen in de ‘wereld’ gaan in een razend 

tempo, de kerk en predikanten moeten hierin mee om toekomstbestendig te zijn, in de komende 2 jaar.” 

“Een predikant die met de tijd meegaat lijkt me wel een pre. Maar een meer zelfsturende  

gemeente is denk ik meer de toekomst.” 

“Ik denk dat dominees echt mogen leren om met de tijd mee te gaan en meer te leren in  

de gemeente te staan.” 

“Niet vasthouden aan hoe het was maar vooruit kijken hoe het kan zijn.” 

“Het ambt zal moeten mee veranderen met hoe de kerk en kerkgemeenschap nu aan het veranderen is.” 

“Om jongeren te behouden zal het zaak zijn om mee te gaan met de tijd en gelijktijdig je eigenheid te 

behouden.” 

 

http://www.ik-ben.nl/
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Conclusies en duiding 
De belangrijkste, meest opvallende en mooiste resultaten van de peiling zijn in de vorige hoofdstukken naar 

voren gekomen. Graag vullen we dat aan met wat ons opvalt, waar we bemoediging in zien en waar we een rode 

draad ontdekken. 

Verbinding 
Al eerder bleek: verbinding is veelgehoord woord in de reacties. Waarom vinden onze deelnemers verbinden zo 

belangrijk? Waarom kijken we daarin verwachtingsvol naar onze predikant? Misschien zegt het iets over onszelf. 

Misschien vinden we verbinden zelf heel moeilijk, maar wel belangrijk. En hopen we dat onze predikant daar wél 

in slaagt. Of misschien zien we dat daarin de kerk juist verschil moet maken met de maatschappij: écht verbonden 

zijn met elkaar.  

Wat zegt het over onszelf dat we dit verlangen naar een verbinder hebben? Waarom missen we verbinding? 

Verbinding met wie? Verbinding tussen mensen onderling, tussen mensen en de kerk, of misschien tussen mens 

en God? Of willen we specifiek met de predikant verbonden zijn? Het valt ook op dat juist in deze coronatijd de 

vraag naar een verbindende schakel zo duidelijk klinkt. Je verbinden met andere mensen en de buitenwereld 

wordt sterk beperkt in deze tijd. Misschien versterkt dit het verlangen naar verbinding en iemand die daarbij 

helpt. Het nodigt uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Hoe is de predikant van invloed op de verbinding 

binnen de gemeente? Wat moet hij of zij daarvoor doen? En wat verwachten we eigenlijk van onszelf?  

De predikanten in de portretten van de campagne spraken ook al over verbinden. Rene Barkema ziet verbinden 

als zijn taak: “Het evangelie van Jezus zo helder mogelijk en in al zijn eenvoud te vertolken en dat dan te 

verbinden aan de verhalen van mensen hier en nu op dit moment.” Bram Beute zegt: “Ik denk dat het er bij het 

predikantschap om gaat dat je verbinding legt tussen wat God zegt en wat ons leven is.” Anne Lorein keek uit 

naar de contacten met haar gemeente en de onderlinge verbondenheid. Ewout ziet voetbal als een mooie manier 

voor verbinding met de ander.  

Aansluiting 
We lezen ook reacties waarin niet zozeer de verbinding tussen mensen of generaties wordt bedoeld, maar meer 

de verbinding tussen geloof en de actuele belevingswereld en ontwikkelingen. “Wat heeft het geloof met mijn 

dagelijks leven te maken?” is een vraag waar we op zondag antwoord op zouden willen krijgen. De predikant is 

nodig bij het slaan van die brug, en wordt daarmee op een andere manier als verbinder belangrijk. 

Het beroep van de predikant mag in de komende tien jaar het meest veranderen door beter aan te sluiten bij 

‘deze tijd’. Het grote deel van de deelnemers ervaart dat de preken en het leven van de predikanten soms ver af 

staan van hun dagelijkse leefwereld en de situaties die hen bezig houden. Actualiteit, aansluiten bij de 

(veranderende) wereld buiten de kerkmuren en de samenleving kennen; die aspecten vinden deelnemers 

onmisbaar voor de predikant van de toekomst. Tegelijk zien we dat deelnemers het niet nodig vinden dat 

predikanten meer taken buiten de kerk krijgen. Daarnaast vinden mensen de contacten met predikanten extra 

waardevol en van belang op momenten dat er in hun eigen wereld iets ingrijpends gebeurt: moeite, ziekte, 

sterven, maar ook bij doop en trouwen. Je zou kunnen zeggen: wanneer de eigen wereld van deelnemers opeens 

als vreemder wordt ervaren, is de predikant in staat om dichterbij te komen. 

Herkenning 
Een aantal zaken waren minder verrassend en daarom eigenlijk best opvallend. Zo zijn deelnemers het erover 

eens dat preken en pastoraat de belangrijkste taken voor een predikant zijn. Iets wat ook buiten deze generaties 

een veelgehoord geluid is. De roeping voor dit ambt wordt eveneens sterk gevoeld door deelnemers. Zo mogen 

we ook concluderen dat de verschillende leeftijdsgroepen minder ver uit elkaar liggen dan soms gedacht wordt. 

Dit mag aanmoedigen om met elkaar in gesprek te blijven, om erachter te komen dat we in veel dingen hetzelfde 

voor ogen hebben! 
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Verwachtingen 
Wat ook duidelijk klinkt zijn de vele, uiteenlopende en soms best hoge verwachtingen die we van predikanten 

hebben. Tegelijk zijn deelnemers zich erg bewust van deze hoge verwachtingen, en dat een persoon daar nooit 

aan kan voldoen. Sterker nog: deelnemers vinden dat predikanten niet hoeven te voldoen aan de verwachtingen 

die de gemeente van ze heeft. Opvallend, want we creëren de verwachting zelf, maar we vragen de predikant ook 

om daarin grenzen aan te geven.  

We zien hierin een bemoediging én een opdracht. Aan zowel predikanten als gemeentes. Het mag bemoedigend 

zijn dat we hoge verwachtingen hebben: we hebben vaak zoveel moois voor ogen met de gemeente! Ook mag 

het bemoedigend zijn dat deelnemers ook écht wel weten dat het voor predikanten best pittig kan zijn om een 

gemeente met zoveel meningen voor zich te hebben. En dat het niet haalbaar is om al daaraan te voldoen.  

De opdracht die we zien is de openheid hierover. Geef als predikant aan dat je soms het gevoel hebt overal aan 

mee te moeten doen, maar nergens aan toe komt. Dat net die éne negatieve reactie je raakt, terwijl je ook tien 

positieve reacties hebt gekregen. Dat je het gevoel hebt tussen twee groepen in te staan. Of dat je simpelweg 

enorm druk bent met al je taken. 

Geef als gemeente aan wát je verwacht. Maak het concreet en maak het bespreekbaar. Zorg dat je niet thuis op 

de bank blijft zitten in de hoop dat de predikant gaat doen wat je verwacht. Maar spreek het uit op een 

opbouwende manier. En stel jezelf ook eens de vraag: wat als mensen dit van míj zouden verwachten? Hoe zou ik 

dat vinden? 

Ga het gesprek met elkaar aan en stel je verwachtingen op elkaar af. En wie weet kan er meer dan je denkt. 

Onmisbaar 
De predikant is onmisbaar. Die conclusie lieten deelnemers duidelijk zien. Een mooie conclusie die wij zien als een 

bevestiging van onze campagne. We laten het elkaar niet altijd zien. Maar de predikant is van groot belang. Dat 

merken we vooral in onze persoonlijke levens. Vertel elkaar dus die verhalen. Dat het werk van je predikant ertoe 

deed op het moment dat je het zo nodig had. Daardoor draag je zelf ook bij aan verbinding, inspiratie en 

enthousiasme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk wat predikanten zelf over hun beroep zeggen op www.ik-ben.nl. Download kringmateriaal om hierover in 

jouw kerk door te praten. En volg ons op Instagram of Twitter voor meer mooie verhalen van predikanten. 

 @ik_ben_campagne   @ikben_campagne 
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