
Zeg Oscar… ik heb een vraag over BAPTIST, WAT IS 't?  

Op een doorsnee zondag kun je in Emmeloord naar meer dan 20 diensten. 

Waarom is er dan ook nog een Vrije Baptistengemeente? Wat voegt deze kerk toe 

aan het grote aanbod? Dit is toch niet een uiting van eenheid waar de bijbel over 

spreekt?   
 

Beste Henk, 

De vraag die je stelt is een vraag die leeft bij veel mensen. Vooral mensen die niet 

naar een kerk gaan hebben het hier vaak over, dat er zoveel verschillende kerken zijn, 

wat dan gebruikt wordt als reden om maar niet te gaan.  

 

Geschiedenis 
Om er achter te komen waarom er zo veel verschillende kerken zijn, moet je kijken naar de geschiedenis. 

Door de eeuwen heen is er heel wat gebeurd in de geschiedenis van de christelijke kerk, en omdat er 

regelmatig hervormingen en vernieuwingen hebben plaatsgevonden zijn daar verschillende groepen 

binnen de christelijke kerk door ontstaan. In ons deel van de wereld zijn de drie grote takken: De Rooms 

Katholieke Kerk, de Protestanste kerken van de Reformatie, en de zogenaamde vrije kerkbeweging, of 

evangelische beweging. De evangelische kerken hebben hun oorsprong in het puritanisme en de 

opwekkingsbewegingen die sinds de Reformatie ontstaan zijn. Al kort na de Reformatie ontstonden dan 

ook bv. Baptistengemeenten, die in hun manier van gemeente-zijn eigenlijk nog een paar stappen verder 

wilden gaan dan binnen de Protestantste kerken. Denk maar aan de doop, daarover zei men: niet kinderen 

maar gelovige volwassenen moeten worden gedoopt, want zo lezen we dat in de Bijbel. Binnen de 

Lutherse en Calvinistische kerken bleven ze echter de kinderen dopen. Als je daar over zo sterk van 

mening verschilt, is het moeilijk om nog samen te blijven werken als kerkgemeenschap, en zo ontstaat een 

nieuwe beweging.  

 

Voordelen 
Dat heeft iets treurigs in zich, maar het heeft ook voordelen. Juist door splitsingen en vernieuwingen zijn 

hele mooie bewegingen voortgekomen. Elke keer zijn er weer nieuwe golven binnengestroomd, zoals de 

golven aan het strand elkaar afwisselen. En ook al is er organisatorische verdeeldheid, door de Heilige 

Geest zijn alle ware christenen met elkaar verbonden. Die eenheid kunnen we gelukkig ook beleven als we 

bv. op een conferentie zijn waar christenen uit allerlei kerken aanwezig zijn, of in het samen werken, zoals 

bijvoorbeeld bij de Evangelische Omroep.  

In Emmeloord zijn veel kerken, en mensen die tot geloof komen kunnen bekijken bij welke kerk ze zich 

het meeste thuis voelen en waar zij het meeste worden opgebouwd in het geloof en zich kunnen 

ontwikkelen en inzetten voor het Koninkrijk van God.  

Het belangrijkste is het evangelie van Jezus Christus, zoals dat aan ons is doorgegeven door het 

geschreven Woord van God, de Bijbel. Overal waar de Bijbel wordt gelezen en mensen tot geloof komen 

in Jezus Christus, (nogmaals: zoals Hij in de Bijbel aan ons wordt voorgesteld), daar ontstaat een ware 

kerk van Jezus Christus. Zodra mensen bij elkaar gaan komen om samen de Heer te aanbidden, zich te 

laten onderwijzen door het Woord, samen het avondmaal te vieren en mensen te dopen, daar is sprake van 

een plaatselijke christelijke gemeente. Een ander belangrijk element hierbij is de zogenaamde 

gemeentetucht, dat mensen die een dwaalweg bewandelen ook worden terechtgewezen. 

 

De toevoeging 

Of onze kerk nog wat toevoegt aan alles wat er al is? Er zijn in Emmeloord ook veel andere fijne kerken 

waar het evangelie van Jezus centraal staat en mensen oprecht volgelingen van hem zijn. Als 

Baptistengemeente staan we een beetje tussen de gevestigde kerken en de meer charismatische 

evangelische kerken in. Aan de ene kant vrijheid, waardoor er zomaal van alles kan worden georganiseerd 

zonder dat we ons aan allerlei kerkelijke regels van het grotere kerkgenootschap hoeven te houden. Aan de 

andere kant orde en structuur en het centraal stellen van bijbelse prediking en onderricht. Dat bepaalt 



mede wie wij zijn als gemeente en we geloven dat deze manier van gemeente zijn voor velen tot rijke 

zegen kan zijn en dat velen zich hierbij thuis zullen kunnen voelen. 

 

Ik hoop dat mijn verhaal niet te warrig is geweest en dat ik te vreemde woorden heb gebruikt. Als dat zo is 

moet je het zeggen. Heb je een beetje meer antwoord op je vraag gekregen? 

 

Het ga je goed, 

 

Oscar 


