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WHERE ARE YOU?

Reveal: wat u eerder las
In de twee overzichtsartikels1 las u over het
Reveal-onderzoek:
• Het onderzoek is op een verantwoorde manier opgezet,
uitgevoerd en verwerkt.
• De conclusies universeel bruikbaar.
• Kerken, gemeenten en organisaties zijn bij ons te klein om
Reveal te gebruiken.
• Man of vrouw zijn, al langer of nog maar korter gelovig zijn,
bepalen niet óf men groeit, noch hoe diep die groei gaat.
• Alle gelovigen en alle kerken – ondanks verschillen in
individualiteit, theologie en functionering – doorlopen in
grote lijnen hetzelfde geloofsparcours.

Reveal startte met hypothesen. Die werden maar
gedeeltelijk bevestigd door de resultaten.
Maar men stootte op meer informatie:
• Als iemand deelneemt aan geloofsactiviteiten, hoeft dat niet
te betekenen dat die persoon ook geestelijk groeit.
• Groeien in geloof gaat over 4 groeifasen, met daartussen 3
duidelijke overgangen.
• Stimulansen vanwege kerk en omgeving beïnvloeden
iemands traject van geloofsgroei – aangeduid als een
“geloofscontinuüm”.
• Geloofsgroei kan gemeten worden.
• Toekomstige groei kan ingeschat worden, als kerk-zijn, de
leiders én de mede-gelovigen daartoe aanzetten, én als
die rekening houden met wat iemand op dat punt in het
geloofscontinuüm nodig heeft.
• Vooral aan het begin van het geloofscontinuüm
dragen kerk, leiders en mede-gelovigen een cruciale
verantwoordelijkheid: levensecht voorbeeld zijn in de
geestelijke disciplines2.
• Naargelang iemand verder groeit in het geloofscontinuüm,
vermindert de verantwoordelijkheid van kerken en leiders.

Deze brief focust op de “zoekers”. Zij staan in de
eerste fase van hun geloofsgroei.
Groeien ze verder of blijven ze hangen? Welke rol
spelen kerken, leiders en mede-gelovigen?

U leest achtereenvolgens:
1
2
3
4

Zoekers: wat beweegt hen (niet meer)?
“Help me te begrijpen”
Zoekergericht, laagdrempelig
Vanuit het perspectief van leiders & kerk

..................................................
1 De artikels van juni en september met het Reveal-overzicht kan u nog eens
nalezen op www.abcministries.be/artikels/#Reeks-Het-Willow-Creek-RevealOnderzoek
2 Geestelijke disciplines versterken de geloofswandel. Daarom legt ABC sinds
enige tijd zo’n nadruk op GodWorks. (zie p.5)

Zoekers:
wat beweegt hen (niet meer)?1
Waar zijn ze?
In Evan-Assistance2 las u dat het Reveal-onderzoek de
“zoekers” niet alleen buiten de kerk maar ook daarbinnen
situeerde. Vlaamse cijfers ontbreken en dus wordt vergelijken
moeilijk. Het laat niet toe verder te gaan dan een duiding.
Over de laatste twee decennia tekenen we slechts een
moeizame groei in de Vlaamse Evangelikale Beweging op. Een
gedeeltelijke verklaring kan zijn dat “zoekers” zich ook binnen
de Vlaamse kerkmuren hebben kunnen vestigen.2

Zoekers observeren
Zoekers zijn op ontdekkingsreis. Hun geloofsverkenning is als
een curieuze exploratie van een schilderspalet met kleuren,
textuur, geuren en vormen. Elk aspect levert zijn bijdrage. Toch
geeft alleen het totaalbeeld toegang tot het idee van de schilder.
Zo zijn zoekers ook gefascineerd door geloofsaspecten. Toch
blijven ze aan de rand het grotere plaatje over God observeren.
Daar volgen ze aandachtig hoe God zijn kinderen leidt, en hoe
die individueel én in gemeenschap uitleven wat ze geloven.
Hoewel ze een geloofszaadje in hun hart dragen, zijn zoekers
nog niet bereid de stap te zetten. Ze onderzoeken de
consequenties. Kan de redding en de hemel inderdaad alleen
via Christus te verwerven zijn? Ze hebben een aanzet nodig
- zoals een crisiservaring – die hen nadrukkelijk op die weg
stuurt. Tot aan dat punt heerst twijfel.

Zolang zoekers actief verkennen, is gebed voor Gods
ingrijpen van levensbelang - evenals authentiek het geloof
voorleven.

Ondanks het risico op hang-zoekers, hoort de gemeente zoekers
dichtbij te laten komen. Op een gezonde basis is dat de enige aanpak
die hen verder in het geloofstraject kan brengen.

Hang-zoekers: “vrije, blije mensen met elkaar”

Actieve zoekers: “help me te begrijpen”

Reveal toont dat de zoekersfase niet te lang mag duren. Zonder aanzet

Zoekers behoren verder te groeien. En die zijn er ook. Zij willen God,

tot een besluit voor Christus, nestelen zoekers zich even gemakkelijk in

Jezus, het evangelie, de kernwaarheden van het geloof leren begrijpen.

de gemeente als in een club met sociale warmte. Dan worden ze pas-

Kennis speelt een rol, maar nog veel meer willen zoekers zien hoe

sief en kopiëren gelovig gedrag, maar een diepere geestelijke grondslag

mensen dat levensecht discipel-zijn van Jezus in 2013.

ontbreekt. Hun klemtoon ligt op relaties met véél mensen. Zulke zoekers
tonen geen interesse in de verdiepende relatie met God, in geestelijke
groei en vruchten. Ze ontwikkelen gedrag met een christelijke expressie.
Dallas Willard stelt in een zeer scherpe deﬁnitie: “je kan jezelf geen christen
noemen, als je dat niet uitwerkt in concreet discipel-zijn van Jezus.” 3
Hang-zoekers hebben over de innige relatie met Jezus horen vertellen. Ze
zien die in het leven van andere mensen. Maar dat is andermans verhaal.
Zij aanvaarden de (levens)opdracht van het discipel-zijn niet voor zichzelf.

• Actieve zoekers hebben samenhangend bijbelonderwijs nodig,
doorgekoppeld naar hun leven in de hedendaagse cultuur. Ze
verlangen onderbouwde antwoorden te krijgen.
• Reserveer voor actieve zoekers een plaats in de geloofsgemeenschap.
Daar kunnen ze door relaties ondervinden hoe christenen met de hoop
van het evangelie vreugde, pijn, verdriet, tegenslagen (leren) hanteren.5
• Actieve zoekers moeten christenen kunnen zien met hun zwakten en

Zij verlangen “vrijheid om te geloven zoals ik wil” en willen niet lastig

fouten. Dat helpt hen om te ontdekken dat mensen de liefde en waar-

gevallen worden met die claim van groeien in Christus. Juist dat punt is

heid van God kunnen beantwoorden met hun liefde naar Hem. En dat

meer herkenbaar geworden binnen de kerken.

ze door hun overgave Hem zin en sturing aan het leven laten geven.
..................................................

Geven leiders aan zoekers de ruimte zodat ze zich met een
ongewijzigde natuur kunnen nestelen, dan laten ze toe dat een
proces met een dramatische invloed start. Reveal toonde dat
geloofsgemeenschappen met zoekers in hun midden alleen
met een sterke visie, kernwaarden en matuur leiderschap voluit
kunnen blijven gaan voor hun oorspronkelijke missie: een bekering
van dode werken tot leven door zaligmakend geloof in Christus.

1 Voor de artikels in deze Evan-Assistance werd gebruik gemaakt van publicaties
over het Reveal-onderzoek:
Hawkins Greg L., Parkinson Cally, MOVE, What 1000 churches reveal about
spiritual growth, 2011, Willow Creek Association.
Hawkins Greg L., Parkinson Cally, FOCUS, the top ten things people want and
need from you and your church, 2009, Willow Creek Association.
2 Zie notities bij de groeifasen, Evan-Assistance, September 2012. Dit fenomeen
kan aansluiten bij andere fenomenen, zoals gebrek aan hedendaagse
evangelisatie of aan capaciteit voor diepgaand bijbelonderwijs of aan visionair
leiderschap of aan werken op lange termijn.
3 Zie bvb. Willard Dallas, The spirit of Disciplines, San Francisco, Harper & Row,
1998. Of: Heel je ziel en zaligheid: worden als Jezus, Almere, Coconut, 2004.

Hier ligt een pijnpunt, want identiteit is in Vlaamse kringen dikwijls niet
sterk genoeg uitgebouwd om die druk te kunnen dragen. Zoekers
met een lange staat van dienst krijgen zo gemakkelijker voet aan de
grond... wat zich later kan uitdrukken in bvb. vervlakking, kerkpolitiek,
machtswerking. Tenzij God (al dan niet via leiders) ingrijpt, kan dat het
begin van het einde voor die kerk betekenen.4

4 In dat perspectief is het ontnuchterend te lezen over vergelijkbare situaties in de
brieven van Openbaring. Dat is nauwelijks 2 generaties na de eerste prediking in
Klein-Azië. In de Vlaamse Evangelikale Beweging zijn we even menselijk als wie
toen leefden. De onderwijzing in die brieven is ook vandaag ter harte te nemen.
5 Dit punt is niet in tegenspraak met het risico op “hang-zoekers”. De uitgangspunten hier zijn: (1) het verschil in de houding van de zoekers; (2) dat zoekers
geen ruimte krijgen om te blijven hangen; (3) dat christelijke leiders de identiteit
helpen ontwikkelen.

DE VOLGENDE EDITIES VAN EVAN-ASSISTANCE BEHANDELEN:
• van zoeker naar pasbekeerde

• discipel van Jezus

• de overgang naar gelovige

• leider-zijn en kerk-zijn voor mensen in hun geloofsgroei

