Reveal & Move: AD 2011 > . . .
ABC opende in 2008 de Reveal-artikels met “Wat is
dat eigenlijk: een goede kerk?”1 Het legde een goede
basis met bijbelse uitgangspunten over kerk-zijn: het
grote gebod, de grote opdracht.
In “Move”2 confronteren de auteurs deze uitgangspunten met
de praktijk: helpen actieve kerken effectief mensen meer
toegewijde volgelingen van Jezus te worden?
Deze vraag leidt zowel in een Amerikaanse als en een Vlaamse
context tot dezelfde reactie: verantwoordelijken hopen dat zij
mensen inderdaad helpen om meer en inniger met Jezus te
leven, en om anderen te helpen in die liefde van/voor Jezus
(Matth.22:37-40). Maar helemaal zeker? Nee: dat niet.3
Welk denkpatroon zet dikwijls tot kerkactiviteiten aan?
Veralgemend is dat terug te brengen tot een veronderstelling:
“Hoe meer iemand deelneemt aan kerkactiviteiten, hoe meer
die persoon God en zijn naaste leert lief te hebben.”
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Reveal & Move
Het uitgangspunt [kerkactiviteit = geestelijke groei] was een van
drie hoofdstellingen die men via Reval hard wilde maken. Daaruit zou men immers kunnen afleiden welke activiteiten aanzetten tot de sterkste groei.

Maar .... 250.000 antwoorden tonen dat de stelling:
[kerkactiviteit = geestelijke groei]
niet klopt.
Meer kerkactiviteiten zetten nauwelijks aan tot meer liefde voor
God en voor de naaste. Wat niet betekent dat kerkactiviteiten
onbelangrijk zouden zijn.
Het betekent wel dat (1) men er teveel belang aan hecht. (2)
Wat we in kerken in Gods naam op touw zetten, heeft dikwijls
niet het effect dat we beogen.

Amerikaans? Of universeel?
Reveal onderzocht Amerikaanse christenen en kerken. Toch
klinken commentaren uit de wereldwijde Lausanne-beweging
gelijkaardig. Europese kerkpraktijken signaleren een zelfde
patroon. Eerdere analyses van de Vlaamse evangelikale
beweging leidden ook tot zo’n conclusies.5
Reveal lijkt dus een wijd verspreid patroon te bevestigen.
Hoe moeten kerken dan verder nu de stelling [kerkactiviteit =
geestelijke groei] ontkracht is?
U kan n.a.v. deze informatie aan uw overtuiging vasthouden. U
kan die ook toetsen of herzien op de punten waar u dat nodig
vindt. Bouw verder op dat wat u herkent als openbaring (Reveal). Waarin Hij u aanstuwt (Move), kan u dan verder bouwen.

Stelling:

[deelname aan kerkactiviteiten
=
getuigenis van geestelijke groei]

Redelijk ?
De stelling roept reacties op: “Kunnen krken, leiders, christenen, organisaties over zoveel tijden en landen het mis hebben?
Dat bestaat toch niet!”
Die reactie vertolkt het standpunt dat een (ruime) meerderheid
borg staat voor legitimiteit. Maar in de mate dat men aan die
(ruime) meerderheid meer gewicht toekent, vergroot evenredig
het risico dat men objectieve informatie niet meer nodig acht.
“Men zegt immers toch ....” 4
Hoe kan de evangelikale goegemeente dus met zekerheid
weten of de stelling juist of verkeerd is? Zijn er gradaties of
nuanceringen nodig? Bepalen we dat op basis van intuïtief
aanvoelen? Of door onderzoek aan de kerkbasis?

ABC exploreert verder in deze artijelserie in geloof (en dus met overtuiging) hoe God zijn kerk
bouwt. Wij staan ter beschikking voor vragen,
gesprek of als u hulp wenst.
..................................................
1 Zie www.abcministries.be/artikels Reeks: Het Willow Creek Reveal Onderzoek, deel 1 .
2 Hawkins, Greg L. en Parkinson Cally, Move, What 1000 Churches Reveal About
Spiritual Growth, Willow Creek Resources, 2011, 286 p.
3 Daarvan getuigen de opeenvolgende hypes over gemeentegroeimodellen. Men
loopt er telkens warm voor, terwijl eerdere modellen standpunten al effectiviteit
garandeerden ... en men toch op zijn honger bleef zitten. Daarnaast zijn er nog
kwesties als diepgang, dynamisme en kerkuitstroom.
4 Er zijn legio voorbeelden doorheen de hele (kerk)geschiedenis: de aarde als
platte schijf; de zgn. meerwaardigheid van het ene volk over andere; het zgn.
geslacht van de engelen; de zgn. supremacie van een kerk(model); de stellige
zekerheid over (geloofs)waarheden; de marginalisering van minder machtigen in
Jezus’ naam, enz.
5 Op www.abcministries.be/artikels vindt u die bvb. in de series “Op wieltjes” en
“Hedendaags kerk zijn in Vlaanderen”.
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