Reveal: de kernpunten 1
Het Reveal-onderzoek is zorgvuldig opgebouwd
kerkgemeenschap, geloofsleven en betrokkenheid
van gemeenteleden correct weer te geven. Het
peilde ook naar (mogelijke) aanknopingspunten
met nieuwe ontwikkelingen voor geloof en evangelisatie.

Wat Reveal aan het licht bracht:
1 Deelname aan kerkactiviteiten houdt op lange termijn
geen belofte in voor geestelijke groei.
Er is een continuüm waarlangs christenen groeien en dat
accuraat voorspelbaar is:
1 Zoekers

(“Ik geloof in God, maar ik ben niet zeker
over Christus. Mijn geloof speelt geen
belangrijke rol in mijn leven.”)

2 Pasbekeerden

(“Ik geloof in Jezus en ik probeer te begrij
pen wat het betekent Hem te kennen.”)

3 Gelovigen

(“Ik ben heel dicht bij Jezus en ben
dagelijks van zijn leiding afhankelijk.”)

4 Discipelen

(“Mijn relatie met Jezus is de belangrijkste
in mijn leven. Die bepaalt alles wat ik doe.”)

Reveal toetste drie hypothesen::
1 “Het geloofstraject komt tot uitdrukking in de deelname
aan activiteiten”.
Activiteiten zoals : kleine groepen, dienstbaarheid,
midweek-samenkomst, bijbelstudiegroep
Hypothese: hoe actiever, hoe dichter iemand bij Jezus zal
komen
Mogelijke barrières: agendaconflicten van het gezin;
lagere kwaliteit in de kleine groepen

2 “De effectiefste evangelisatie is een gesprek over
geestelijke onderwerpen.”
Activiteiten zoals: sowieso persoonlijke evangelisatie; een
grote variatie in communicatiestijlen
Hypothese: hoe meer in de verf gezet, hoe meer mensen
zelf zullen evangeliseren

3 “Geestelijke groei komt meestal voort uit relaties die zich
concentreren op groei.”
Hoewel kleine groepen “geestelijke relaties” moeten
stimuleren, bleek dat in de praktijk hard tegen te vallen.
Via het onderzoek hoopte men factoren van dat pijnpunt
aan het licht te brengen.

2 Geestelijke groei focust op hoe een innige relatie met Jezus
nog intensiever te maken.
3 De belangrijkste rol van de kerk ligt in de eerste fasen van
het groeicontinuüm. Nadien heeft ze maar een secundaire rol.
4 Wie van bij het begin van zijn geloofsleven de geestelijke
disciplines aangeleerd kreeg, bezit nadien de noodzakelijke
bouwstenen om zijn leven te leren centreren op Jezus.
5 De actiefste evangelisten, vrijwilligers en gevers zitten in
die segmenten van het groei-continuüm die de meeste
geestelijke ontwikkeling tonen.

Wat Reveal niet bevestigt:

6 Meer dan 25% van de bevraagden beschrijven zichzelf als
“geestelijk geparkeerd” of “ontevreden” met de rol die de
kerk inneemt in hun geestelijke groei.

1 Veronderstelling: “Man of vrouw zijn, speelt een rol bij
geestelijke groei”.

7 Wie apathisch is in de kerk, zal waarschijnlijk nooit tot
een levende relatie met Jezus komen.

Meer vrouwen dan mannen namen aan het onderzoek
deel. Dat had dus de resultaten kunnen vertekenen. Toch
was er voor elke vraag een verrassend klein verschil
tussen de antwoorden van beide geslachten.
De onderzoeksresultaten zijn net zo goed van toepassing
voor christen-mannen als voor christen-vrouwen.
Geslacht speelt dus geen rol.

2 Veronderstelling: “Leeftijd is belangrijk bij geestelijke
groei.”
Over het hele spectrum, van 19 tot 60 jaar, waren de verschillen verwaarloosbaar.
Geestelijke maturiteit hangt dus niet samen met leeftijd.

3 Veronderstelling: “Kerken verschillen onderling enorm op
het vlak van groei.”
Een gelijkaardig traject in geloofsgroei komt telkens terug
– onafhankelijk van de kerk of denominatie waartoe men
behoort. Dit gegeven komt in andere vorm terug in de
observaties die Reveal wel bevestigt.
De resultaten weerleggen deze veronderstelling.

8 Zelfs de meest toegewijde christen schiet schromelijk
tekort in het uitleven van Jezus’ opdrachten.
9 Niets heeft zo’n grote impact op groei als te leren reflecteren over de Schriften en over hun de betekenis voor alledag.
10 Er bestaat geen “truuk voor geestelijke groei”.
11 Leiders spelen een sleutelrol.
De hypothesen en observaties worden in volgende artikels verder
uitgewerkt. Nadien herbekijken we de belangrijkste bevindingendoorheen de bril van kerken en leiders.
Vragen? Meer weten? Hulp gewenst en kan niet wachten tot volgende artikels?
We staan bij ABC ter beschikking.
..................................................
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