capaciteit om een aangepast beleid uit te werken. Het Belgisch zendingsveld lijkt nog niet klaar voor zo’n benadering.

REVEAL

Getrouwe lezers weten dat we bij ABC pleiten voor contextualisatie.
Wat bvb. in Amerika werkt, hoeft hier niet ook zo te werken.
Tegelijk sluiten we de ogen niet voor universele principes die
God in de schepping gelegd heeft. Die zijn in elke cultuur van
toepassing, ook al kan een gepaste uitvoering variëren.

Where are you?

Beide argumenten gelden ook voor Reveal: contextualisatie is
nodig. Met 250.000 enqêtes en 1000 deelnemende kerken
mogen we er echter van uitgaan dat de conclusies van het
onderzoek meer de universele principes behandelen.

Reveal : AD 2003-2011
De Willow Creek Community Church startte in 2003
een onderzoek naar haar geestelijke gezondheid:
hoe was zij als kerk eraan toe? En haar leden?
Was er groei? Op welke terreinen? Waaraan was die
groei in mensen en kerk herkenbaar?
Oorspronkelijk werden een 1000 kerkleden bevraagd. Tegen
einde 2011 had het Reveal-onderzoek 250.000 antwoorden
van meer dan 1000 kerken ontvangen.
Met het onderzoek wilde men betrouwbare resultaten verzamelen om een goed beleid te kunnen opbouwen, gericht op
geloofsgroei, evangelisatie en getuigenis in de samenleving.
Vanaf 2007 publiceerde het Reveal-team tussentijdse rapporten
over de bevindingen. Met “Move” 1 bundelen zij de onderliggende onderzoeksgegevens, leiden principes af en schilderen
een brede waaier van bedieningsmogelijkheden.
Alles gericht op opbouw voor de lange termijn.

Reveal & ABC
In 2008 tot en 2009 belichtte ABC reeds dit Reveal-onderzoek.2
Toen reeds stelden we vast dat in België de mogelijkheden
ontbreken voor vergelijkbaar onderzoek. Dat heeft te maken
met (1) het ontbreken van middelen, maar meer nog (2) met de
omvang van de Evangelikale Beweging in Vlaanderen3, (3) met
de ontvankelijkheid voor dergelijk onderzoek en (4) met

Reveal & Vlaamse Evangelikale christenen
Om onderzoek correct uit te voeren is de omvang van de
onderzoeksgroep een van de bepalende factoren.4
De Vlaamse kerkgroepen zijn daarom meestal te klein. Toch
hoeven we Reveal dan niet opzij te schuiven. De onderliggende
principes blijven immers van toepassing, zodat we nu toch
van Reveal kunnen leren.
Waar mogelijk zal dus in de loop van de volgende artikels de
doorkoppeling naar Vlaanderen uitgewerkt worden.
Tijd dus om Reveal opnieuw te toetsen. Wat kunnen we ervan
leren voor onze Vlaamse christenen en kerken? Dat is de nieuwe artikelenserie, gebaseerd op “Move, What 1000 Churches
Reveal About Spiritual Growth”.

.................................................
1 Hawkins, Greg L. en Parkinson Cally publiceerden bij Willow Creek Resources: Reveal, Where Are You?, 2007, 110 p. - Follow Me, what’s Next For
You?, 2008, 158 p. - Focus, The Top Ten Things People Want and Need From
You and Your Church, 2009, 119 p. - Move, What 1000 Churches Reveal
About Spiritual Growth, 2011, 286 p.
2 Zie www.abcministries.be/artikels Reeks: Het Willow Creek Reveal Onderzoek.
3 Voor betrouwbare resultaten moet het aantal afgenomen enquêtes representatief zijn. Willow Creek Nederland stelt dat “tenminste 30% van de leden en
de vaste bezoekers die jouw gemeente als hun thuis beschouwen (15 jaar en
ouder)” moeten deelnemen. De onderzoeksgroep moet daarom minstens bij
het type kerken met 150 of meer leden horen om voldoende variatie binnen
de groep in de resultaten terug te kunnen vinden.

Is geestelijke groei meetbaar?
Waarom groeit de ene christen wel, de andere nauwelijks? Waarom zo verschillend? Konden we mensen regelmatig
“doorlichten”, dan konden we veranderingen meten en die linken aan wat zij ondertussen in hun geloofsleven beleefd hebben.
Met die inzichten zouden we kunnen bepalen in welke activiteiten meer of minder energie te investeren en zo ervoor zorgen
dat mensen effectiever (bege)leiding kunnen krijgen. Dan passen we het samen-kerk-zijn aan, aan het punt waar zij in
hun levenswandel met God staan.
En Reveal?
Over 8 jaar en met tienduizenden deelnemers zijn de inzichten uit het Reveal-onderzoek
overtuigend - ten minste waar de omstandigheden een correcte toepassing toelaten.3
Ja,geestelijke groei is meetbaar. Zo kunnen kerken en hun leiders mensen beter
helpen en toerusten in hun christen-zijn.

