
3.1. De leer 

 

De Christengemeenschap kent geen beschreven leerregels zoals dat gebruikelijk is in de 

meeste andere christelijke kerken. Er is leervrijheid . In de huidige tijd beleven de mensen 

individueel hun spiritualiteit en zoeken daar een vorm voor. Daarbij past vrijheid onder eigen 

verantwoordelijkheid. De Christengemeenschap kent geen uniforme theologie. Dit is soms 

lastig, want op de vraag ‘Waar geloven jullie in?’, kun je alleen op persoonlijke titel 

antwoorden. Maar dit wil niet zeggen dat er geen geloofsreflectie is. Eén van de opdrachten 

van de geestelijken van de Christengemeenschap is de geloofsoriëntatie van de 

gemeenschap te begeleiden. Dit gebeurt vaak in de vorm van cursussen en werkgroepen, 

vergelijkbaar met het leerhuis in andere kerken.   

 Ook bestaan er geen vastomlijnde standpunten te aanzien van de vraagstukken rond 

abortus, gebruik van voorbehoedsmiddelen en euthanasie. Het zijn geen verboden 

onderwerpen. Hier kan een open gesprek over gehouden worden. Zit iemand met een 

specifiek probleem in dit opzicht, dan kan hij of zij de vraag neerleggen bij de geestelijke. In 

persoonlijke gesprekken zal deze met de persoon meedenken en -voelen om tot een 

weloverwogen en bewust besluit te komen. 

  Gezien de ontstaansgeschiedenis is het vanzelfsprekend dat de antroposofie een 

basis vormt voor vele inzichten. Maar zoals een geestelijke eens zei: ‘ De antroposofie moet 

omgedacht en in beweging gebracht  worden’. Anders gezegd: wordt het gedachtegoed van 

de antroposofie een dogma, een vastomlijnd geloofsartikel, met betrekking tot de christelijke 

geloofswaarheden, dan zit er geen beweging meer in en wordt de individuele vrijheid beknot. 

De antroposofie als oriëntatie kan echter zeer nuttig zijn om eigen gedachten te verruimen. 

Maar de Christengemeenschap wil een kerk voor iedereen zijn, geen specifiek 

antroposofische kerk. Dit is mogelijk. Om een praktijkvoorbeeld te noemen: de 

reïncarnatiegedachte (zie beneden) is één van de wezenlijke elementen in de antroposofie. 

Ook in de Christengemeenschap speelt dit een rol. Maar het kan heel goed zijn dat iemand 

hier niets mee kan beginnen. Dit hoeft geen belemmering te zijn om toch aansluiting te 

vinden bij de liturgie van de Christengemeenschap en lid te worden, want hierbij wordt 

principieel niet van je gevraagd dat je bepaalde leerregels onderschrijft of een gelofte aflegt. 

 Desalniettemin kent de antroposofie een aantal uitgangspunten  die het gezicht van 

de Christengemeenschap mede bepalen. In die zin kan de antroposofie de ‘leer’, om die 

term te gebruiken, van de Christengemeenschap genoemd worden. 

 


