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Samen leiding geven aan 
verandering 
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“Wat we onthouden, vergeten of verdringen 
bepaalt wie we zijn – of willen zijn. 
Ons handelen vandaag wordt mede bepaald 
door wat we onthielden en wat we zijn vergeten.” 

Assmann,  A. (2012). 
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Herinneringen zijn niet 
neutraal.

▪ Liederen

▪ Woorden

▪ Gebaren 

▪ Kleding 

▪ Ervaringen

▪ Inrichting

▪ Gebouw
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▪

Een scherpe herinnering staat in 
de tijd dichterbij.

▪ Vernederingen zijn beladen met 
emoties. 
We onthouden ze daardoor 
beter.

▪ Ons geheugen kan niet goed 
overweg met het abstracte en 
alledaagse.
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▪ Herinnering is een kracht 
die ons bewust maakt van 
het heden en wil behoeden 
voor gevaar en fouten uit 
het verleden.

▪ Het houdt ons scherp

▪ Herinnering is een kracht 
die ons terugbrengt naar 
het verleden en wil 
accentueren wat vroeger 
voor ons gevoel beter 
was.

▪ Het maakt ons reactief 

5



• Ruwe data: 15.000 pagina’s

• Samenvatting: 1197 
tekstfragmenten

• Membercheck: 756 reacties 

• 25 cruciale gebeurtenissen 
= hittepunten
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De oproep (1961) gaat uit van het belang van samenwerken. 

Een nieuwe generatie stelt de volgende vragen:

▪ Leer ons leven in de wereld van nu. Gelooft de kerk zelf 
nog wat ze zegt?

▪ Hoe geven jullie echte invloed aan ons, de jongeren?

▪ Op welke wijze kunnen we relevant zijn in de samenleving 
en een antwoord bieden op actuele vragen?

▪ Hoe kunnen we efficiënt samenwerken?
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▪ Wie herinnert, 
wat wordt herinnerd 
en op welke manier wordt herinnerd? 

▪ Welke onbewuste en bewuste overtuigingen en waarden 
zijn zichtbaar?
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Groepsdenken

https://youtu.be/4-FJCI_KZ6o
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Waarden:

Innovatie 

Wendbaar 

Waarden:

Communicatie

Ontwikkeling

Waarden: 

Resultaat

Daadkracht

Waarden:

Uniformiteit

Consistentie 
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Woord voor de 

wereld

Veranderen is 

noodzakelijk

Het Woord in orde

Veranderen is 

bijsturen

Woord van 

persoonlijk geloof

Veranderen is niet 

beter

Het Woord bewaren

Veranderen is 

terugkeren



Benoem niet alleen de theologische verschillen, 
maar bevraag elkaar: 

Welk gedrag en welke waarden vind je belangrijk? 

12



Besluitvorming met ruimte
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https://www.youtube.com/watch?v=FYQgxtg8Bzg&feature=youtu.be


Kijk en luister

naar wat er leeft.
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https://youtu.be/FYQgxtg8Bzg


1. Creëer een veilig leerklimaat.

Formeer een groep waarin 
diversiteit aanwezig is en zorg 
voor een  onafhankelijke 
begeleider
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Stap 2

Vertrouwen bouwen in een 
kleine groep.

Stap 3

Collectief leerproces: 
samen leiding geven aan 
verandering.
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▪ Bewoonde herinnering is er > verschillen zijn er.

▪ Zie dit niet als een noodlot, maar maak creatief gebruik van verschil. 
Expliciteer het verschil niet alleen theologisch maar heb het ook over 
gedrag en verandering.

▪ Zorg voor een veilige en rijke leeromgeving.

▪ Probeer uit in een kleine groep waar diverse denkbeelden aanwezig 
zijn.

▪ Durf om het systeem heen te gaan.

▪ Het gaat om co-creëren. Samen leren wat voor de toekomst van de kerk 
noodzakelijk en goed is.

▪ Geef niet alleen ruimte maar geef plaats aan nieuwe vragen en aan 
nieuwe generaties.
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“We cannot expect any one person to have 
sufficient knowledge and skills to confront the 
complexities of institutions, our society and 
individuals and the tasks these face.”
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Een leernetwerk is gebaat bij 
verbindingen:

▪ Onderzoek

▪ Onderwijs

▪ Ondersteuning

▪ Ontwikkeling
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Het lied van Ruth
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https://youtu.be/gSpIk3cmdNA

