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Wat zijn interculturele kerken?
Interculturele kerken bestaan uit gelovigen met verschillende culturele achtergronden (westers en
niet-westers, inclusief autochtone Nederlanders) die intentioneel samenleven en -werken. Ze zijn
niet mono cultureel (zoals een Nederlandse kerk, of Congolese migrantengemeente). En ze gaan
verder dan een multiculturele geloofsgemeenschap die slechts divers is samengesteld (zoals een
Nederlandse kerk waar mensen van andere culturen zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur).
Mono culturele kerken

Multiculturele kerken

Interculturele kerken

Kerken die bestaan uit mensen
van één nationaliteit, zoals
veel Nederlandse kerken
(soms ook etnische
migrantenkerken)

Kerken die bestaan uit
mensen van verschillende
nationaliteiten, waarin één
cultuur domineert

Kerken die niet alleen cultureel
divers zijn samengesteld, maar
die ook bewust ruimte maken
voor diversiteit in leiderschap,
liturgie, etc.

Interculturele kerken verlangen naar ‘eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alles’. Ze
onderwerpen zich aan Christus en worden gekenmerkt door a) diversiteit aan culturen; b) het
streven naar bekwaam intercultureel leiderschap in alle lagen van de gemeenschap; c) een sterke
nadruk op community; d) ruimte in de liturgie voor verschillende talen; e) oog voor de specifieke
diaconale noden en behoeften van medelanders; f) groeiende ervaring met en kennis van
interculturele communicatie en conflicthantering; g) gelijkwaardigheid in cultureel opzicht (niet voor,
maar met andere culturen).

Waarom interculturele kerken?
Waarom zou je intercultureel kerk willen zijn? Het is niet de makkelijkste vorm. Cultuurverschillen
maken het complex en conflicten liggen op de loer. Toch zijn er redenen te over. Hieronder zeven
motieven voor interculturele gemeenschapsvorming.
1. Demografisch motief – De Nederlandse samenleving telt 200 nationaliteiten. Zo’n 24 % van
de bevolking heeft een migratie-achtergrond en dat groeit volgens de prognoses uit naar
39% in 2060. In sommige grote steden is meer dan de helft van de inwoners van buitenlande
komaf, maar ook in de dorpen komt steeds meer diversiteit.
2. Missionair motief – Nu de wereld zich op de Nederlandse ‘stoep’ bevindt, is het makkelijker
dan ooit om het evangelie over cultuurgrenzen heen te brengen. Zelfs zogenaamde
‘gesloten’ landen zijn via Nederlandse immigranten te bereiken. Moslims bevinden zich in de
buurt en degenen die zich bekeren brengen de boodschap ook buitenslands.

3. Bijbels motief – De hele bijbel spreekt over de Messias én zijn missie onder de volken (Lukas
24:46-47). De psalmen en profeten van het Oude Testament voorzeggen dat de volken God
in zijn tempel zullen vereren. Het Nieuwe Testament is vol van Jezus die de scheidingsmuur
heeft weggebroken; in Hem zijn Jood en Griek gelijk.
4. Eschatologisch motief – Gods volk is op weg naar het komende, kleurrijke Koninkrijk dat in
Openbaring wordt beschreven. Volken, stammen en natiën zullen uiteindelijk voor zijn troon
verschijnen, ieder met de eigen culturele schatten (Op.7:9 en 21:26).
5. Ecclesiologisch motief – Europeanen, Afrikanen en Aziaten kunnen elkaar een spiegel
voorhouden: confronterend, bemoedigend en uitdagend. Het is sámen met alle heiligen dat
we in staat zijn om de liefde van Christus te vatten. De gemeente heeft diversiteit nodig om
God in al zijn volheid te kunnen kennen.
6. Pragmatisch motief – Door interculturele geloofsgemeenschappen te vormen worden ook
kansen gecreëerd voor nieuwe Nederlanders. Het leren van de taal, het sluiten van
vriendschappen en het vinden van een baan wordt gemakkelijker als je deel uitmaakt van
een netwerk in Nederland.
7. Persoonlijk motief – In gemeenschappen die je eigen cultuur overstijgen word je persoonlijk
verrijkt. Je leert nieuwe gewoonten kennen, hoort onbekende verhalen en proeft de smaken
van een wereldkeuken. Zo ‘reist’ men de wereld over in eigen land!

Wat kan ICP voor jou doen?
Intercultural Church Plants is een organisatie die haar kennis en expertise deelt met kerken die willen
groeien als interculturele geloofsgemeenschap. Het team wordt geleid door ervaren kerkplanters
Hans en Carolien Euser en bestaat verder uit de Hongaarse theologe Judit, Iraanse trainster en
traumacounseler Sara, Chinese officemanager Emile en Burundese pastor Eric. Samen ondersteunen
ze een netwerk van dertig interculturele kerken. Ze zijn betrokken bij nog eens twintig andere
gemeentestichtingen.
Het ICP team kan advies uitbrengen voor een lokaal initiatief, begeleiding geven bij de start van een
gemeente en teams trainen die leiding geven aan bestaande interculturele kerken. Bekijk de website
voor een uitgebreid overzicht van het ICP aanbod en neem vrijblijvend contact op.

Meer lezen? Hans Euser, Meedoen in Gods missie. De deur voor de vreemde ander opzetten,
in: Dienst nummer 4, 2019, 24-29
ICP financieel ondersteunen? Maak een gift over aan Anbi stichting Intercultural Church
Plants, IBAN NL06 INGB 0004 8136 34.
Contact opnemen? Je vind ICP op www.icpnetwork.nl en kunt de officemanager mailen via
office@icpnetwork.nl. Bellen kan met netwerkleider Hans Euser, 06 36015061.

