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Samenvatting 

 

In de dissertatie over Das Gottesdienstverständnis der russlanddeutschen Freikirchen im 

Kontext einer Migrationskultur in Deutschland wordt het tot dusver niet of nauwelijks 

bestudeerde gebied van de etnoreligieuze vroomheid bestudeerd in de context van de 

praktijk en opvattingen over de eredienst in de baptistische en menniste ‘Freikirchen’i in 

Duitsland. Door middel van participerende observatie en met gebruikmaking van niet eerder 

gepubliceerd secondair materiaal wordt het onderzoeksveld verkend en in kaart gebracht.  

Allereerst wordt de eredienst van de Russisch-Duitse gemeenschap retrospectief aan 

de orde gesteld. In een kort historisch overzicht worden aard en wezen van haar vroomheid, 

cultuur en tradities vanuit en binnen de verschillende religieuze stromingen van de 

toenmalige Duitse immigranten in het Rusland van voor en na de Oktoberrevolutie 

behandeld. Vervolgens staat de beschrijving van de praktijk van de eredienst centraal van de 

inmiddels naar Duitsland geëmigreerde Duitstalige Russen, de zgn. ‘Umsiedler’. Daarna 

wordt op kritisch analytische wijze geformuleerd hoe de eredienst der Russische Duitsers 

beoordeeld moet worden, om tot een definiëring van hun eredienstopvatting te geraken. 

Daarbij worden naast de historisch theologische invloeden van de Russische Duitsers, hun 

cultuur en tradities, ook de relevante sociologische en psychologische factoren betrokken 

om de beschrijving van een visie op de eredienst tot stand te brengen. 

De Russisch Duitse eredienst blijkt een amalgaam te zijn van uiteenlopende invloeden 

en vormingsprocessen. Om tot een theologische en sociologische karakteristiek van de 

eredienst in de context van een migrantengemeenschap in Duitsland te komen, worden 

eerst algemene overeenkomsten met en enkele verschillen tussen de andere confessies en 

denominaties aan de orde gesteld. Daarbij wordt duidelijk beklemtoond dat zich, in een 

pluriforme maatschappij, in het gesprek tussen de ‘freikirchliche’ Russische Duitsers en de 

andere geloofsrichtingen de mogelijkheid voordoet van theologische verrijking over en weer. 

Bij de Russische Duitsers ligt in hun eredienst het accent op het gegeven dat de mens God 

dient. Wat hun samenkomsten in het bijzonder kenmerkt is dat er tijdens de eredienst 

meerdere preken worden gehouden. Vanuit sociologische optiek is de eredienst voor de 

Russische Duitsers identiteitsbepalend, omdat de sociale homogeniteit een stabiliserende 

factor is. Desalniettemin bergt dat juist ook het gevaar van segregatie in zich.  



Omdat de ‘freikirchliche’ Russische Duitsers geen samenbindende belijdenis kennen, 

noch een specifieke kerkelijke richting vormen, lopen de ontwikkeling van de eredienst van 

de verschillende plaatselijke gemeenten en het daarmee verbonden integratieproces sterk 

uiteen. Om die reden wordt de religieuze beweging van de Russische Duitsers dan ook 

onderverdeeld in een drieslag van exclusivistische, conservatieve en progressieve 

groeperingen. Terwijl het bij de groepen die exclusivisme voorstaan nauwelijks wenselijk 

wordt geacht dat buitenstaanders hun eredienst bijwonen omdat zij star aan hun tradities 

vasthouden, proberen de conservatieven daarentegen begrip voor hun traditionele 

eredienst te kweken; bovendien staan zij niet afwijzend tegenover de komst van 

nieuwelingen en zelfs vernieuwingen. De progressieve gemeenten stellen zich jegens de 

omringende meerderheidsmaatschappij juist heel open op, met gevolg dat ook de 

vormgeving van hun erediensten in hoge mate geassimileerd is. 

De uitkomst van het onderzoek laat zien dat de grootste uitdaging voor de eredienst 

van de Russische Duitsers gelegen is in een gefundeerde theologische en sociologische 

reflectie op de theorie en praktijk van hun godsdienstoefening. Dan ook kan hun 

godsdienstige viering van blijvend belang zijn voor zowel het leven van alledag, als het leven 

‘an sich’ in een steeds meer geseculariseerde en gepluraliseerde maatschappij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i Omdat ‘Freikirche’ (evenals haar Angelsaksische pendant ‘free church’) in het theologische en kerkhistorische 
jargon betekenisvolle begrippen zijn, wordt de Nederlandse vertaling ervan als ‘vrijkerk’ c.q. ‘vrijkerkelijk’ – her 
en der wel gebezigd - hier als een taalkundig onwenselijk germanisme afgewezen.  


