
4.9. Oecumene 

 

De Christengemeenschap is een erkend kerkgenootschap. Maar vergeleken bij de andere 

grote christelijke kerken is zij heel klein. In Nederland telt zij slechts circa 1600 leden met 

een groter aantal belangstellenden daar omheen. Ze is ook nog niet aangesloten bij de Raad 

van Kerken Nederland, alhoewel een aantal gemeenten gastlid is van lokale Raden. Dat dit 

problematisch is, heeft onder meer twee redenen.  

Ten eerste neemt de Christengemeenschap als kerkgemeenschap geen politiek of 

maatschappelijk standpunt in. Ze heeft geen leer of leerregels die de opinie bepalen. De 

individuele mening wordt principieel gerespecteerd. Ze kan dus geen eenduidige uitspraken 

doen over de problematiek rondom bijvoorbeeld euthanasie of vreemdelingenhaat. In dat 

opzicht kan niemand de kerk als geheel vertegenwoordigen. Dit is een dilemma want het 

plaatst de Christengemeenschap wel in een geïsoleerde positie. Deze kerk wil graag in 

dialoog gaan met de andere kerken. Maar er is nog geen algemeen platform gevonden 

waarop dat mogelijk is, al hebben er in het verleden wel incidentele interkerkelijke 

ontmoetingen plaats gevonden in symposia die door de Christengemeenschap of door 

andere organisaties georganiseerd zijn. 

De tweede reden is de liturgie van de Christengemeenschap.  De sacramenten 

hebben een vaste vorm in woord, handeling en gebaar. Dit is aan de ene kant de kracht van 

de liturgie, want overal in de wereld is zij dezelfde en geeft zo een duidelijke identiteit aan de 

Christengemeenschap. Aan de andere kant heeft dit het nadeel dat juist op het terrein van 

de viering van de sacramenten geen oecumenische samenwerking mogelijk is; binnen de 

liturgische tekst kan niets aangepast worden voor bijvoorbeeld een oecumenische 

huwelijksinzegening, al zou de toespraak door een geestelijke van een ander 

kerkgenootschap gehouden kunnen worden.  

Ondanks de uitzonderingspositie die de Christengemeenschap bekleedt, beschouwt 

zij zichzelf als een kerk onder de kerkeni. Deze oecumenische grondgedachte wordt aan het 

eind van het credo van de Christengemeenschap als volgt verwoord: ‘Gemeenschappen 

waarvan de leden de Christus in zich voelen, mogen zich verenigd voelen in één kerk, 

waartoe allen behoren die de heilbrengende macht van de Christus ervaren’. Hier wordt het 

kerkbegrip groot en omvattend gedacht.  

 

                                                           
ii
 Het boek van Ellen Huidekoper, geestelijke in de Christengemeenschap, heet dan ook ‘Kijk op een 

kerk’(onderstreping O.B.).  
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