REVEAL

WAT KUNNEN WIJ ERMEE?

Reveal: (on)verwachte
antwoorden
Starten met drie stellingen
Het onderzoek gebruikte deze uitgangspunten:
1 De effectiefste evangelisatie is een gesprek over geestelijke
onderwerpen.
2 De sterkste geestelijke groei komt voor als relaties zich
concentreren op die groei.

In Evan-Assistance publiceerden
we vanaf juni 2012 over het Reveal-onderzoek1. Deze
nieuwsbrief levert u de ﬁnale: een samenvatting
met schijnwerpers op de actiepunten voor kerken
en voor hun leidersteams. In de bijgevoegde folder
krijgt u bovendien de verschillende onderdelen meer
schematisch voorgesteld.

Reveal: op zoek naar
antwoorden
Het Reveal-onderzoek startte in 2003. Ondertussen zijn
getuigenissen van meer dan 250.000 mensen en van meer dan 1000
kerken verzameld.
Al deze christenen antwoordden op de centrale vraag:
“Hoe ver sta jij in je geestelijke groei om meer op Jezus te lijken?
Hoe ben jij tot dusver gegroeid?”
De onderzoeksvraag voor de kerken luidde:
“Welke kerkactiviteiten helpen mensen inderdaad uit te
groeien tot toegewijde volgelingen van Christus?
En daaraan kunnen leiders de reﬂectie koppelen:
“Hoe kan de plaatselijke kerk effectief meewerken?”

3 Geestelijke groei drukt zich uit via het aantal kerkelijke activiteiten
waaraan iemand deelneemt.

Wat leverden deze stellingen op?
1 De effectiefste evangelisatie gebeurt via gesprekken die discipelen
van Christus met familie, vrienden en bekenden voeren. Zij zijn de
beste evangelisten.
2 Geestelijke groei ontwikkelt zich gezond als die verloopt zoals een
ononderbroken stijgende lijn - een continuüm.
3 Geestelijke vriendschappen stimuleren door die te “organiseren”,
werkt alleen bij mensen die zich in de eerste fases van geestelijke
groei bevinden.
4 De kenmerken “leeftijd”, “geslacht” en “kerk waartoe men
behoort” hebben geen enkele invloed op de antwoorden van de
bevraging. Zij spelen dus geen enkele rol voor geestelijke groei.
Wanneer dat toch wordt geponeerd, is er geen bewijsgrond
voor en gaat het zelfs om persoonlijke voorkeuren of om een
vooringenomen standpunt.

Geestelijk groeien: continu
Mensen beschreven in het onderzoek hun leven. Ze vertellen op
welke punten hun geloofsgroei zich duidelijk vertaalt naar hun
levenshouding, gedrag, keuzes en voorkeuren.

Op basis daarvan kon Reveal vier groefasen identiﬁceren:
1 Zoekers: “Ik geloof in God, maar ben niet zeker over Christus.
Mijn geloof speelt geen belangrijke rol in mijn leven.”

Reveal is een onderzoek onder Amerikaanse christenen.
Omwille van de omvang mag men ervan uitgaan dat gegevens
verwijzen naar universele principes.

2 Pasbekeerden: “Ik geloof in Jezus, en ik probeer te begrijpen wat
het bekend Hem te kennen.”
3 Gelovigen: “Ik sta heel dicht bij God en vertrouw dagelijks op
Hem voor leiding.”

Het aantal Vlaamse christenen en kerken is veel kleiner.
Daardoor wordt het veel moeilijker om hier even betrouwbare

4 Discipelen: “Mijn relatie met Jezus is de belangrijkste relatie van
mijn leven. Hij leidt mij in alles wat ik doe.”

resultaten te verkrijgen. Observaties in de Vlaamse en in de
wereldwijde beweging zetten (intuïtief, voorzichtig) aan tot
conclusies die in lijn liggen met die van Reveal.

Daarom is het redelijk te veronderstellen:

In de bijgevoegde folder worden de vier groeifasen
uitvergroot.
U leest er hoe kerken en leiders in elke fase mensen effectief

Geestelijke groeien - dichter naar God - verloopt volgens

kunnen helpen en ondersteunen in hun ontdekkingstocht van

krachtlijnen die universeel herkenbaar zijn.

het geloof.

Reveal: wat kan de kerk ermee?

Meer dan 25% van de onderzochte mensen omschreven zichzelf als
geestelijk “geparkeerd” of waren ontevreden over de impact die de
kerk had op hun geestelijke groei.

Op de langere termijn is er geen enkel verband te bespeuren tussen
geestelijk groeien en het aantal kerkelijke activiteiten waaraan
iemand deelneemt.

• Met welk vormingsplan wil de kerk haar inspanningen effectiever maken?

Daarom:

• Deze mensen willen niets liever dan God dienen met evangelisatie,

• Een geloofsgemeenschap heeft bezinning en strategie nodig.
• Stimuleren kerkactiviteiten de onderlinge relaties, zodat ze een
voedingsbodem zijn voor diepe geloofsgesprekken?
• Zijn de activiteiten en thema’s gericht op de uitdagingen van het
dagelijks leven?
• Bieden de activiteiten voor elke deelgroep een aangepaste inhoud,
diepte en kwaliteit?

“Geestelijk groeien” betekent: mensen maken hun relatie met
Christus steeds intenser.

Daarom:

vrijwilligerswerk en ﬁnancieel. Motiveer hen om zich in te zetten.
• Kan die ontevredenheid omgezet worden in overleg?
• Op welke termijn wil de kerk(leiding) vruchten zien?
• Wie gaat dat doen? Hoe (goed) wil men dat doen?
• Is daarvoor een aanpassing in de werking nodig?

Reveal: twee sleutelwoorden
Wat verwachten christenen dan van de kerk? En van kerkleiders?

Daarom:

Relaties

• De kerk(leiding) heeft feiten en inzicht over de deelgroepen nodig.

In elke geloofsfase geldt dezelfde regel: biedt individueel contact

• Welke mensen bevinden zich in welke geloofsfase?

en zorg om mensen te laten uitgroeien tot sterke en evenwichtige

• Welke speciﬁeke verwachtingen leven binnen elke groep?

christenen die mettertijd kunnen dienen in een leiderspositie.

• Waarom en hoe zou de kerk hen daarin het beste dienen?

Door zorg en begeleiding zien mensen levensvoorbeelden en begrijpen

De kerk speelt een belangrijke rol – maar die blijft voornamelijk
beperkt tot de eerste jaren van het geloofsleven.

ze de levensechtheid van de bijbel beter.

Daarom:

mensen een voorbeeldrol. Die beantwoorden de vraag over het grote

• Mensen zien kerkleiders in de eerste geloofsfasen eerder in een
vader- of moederrol.
• Voor pas-gelovigen heft de kerk een grote, ondersteunende taak.
Voorzie daarom adequate hulp om “dichter bij Christus” te leven.
• De voorbeeldrol verandert geleidelijk naar een ondersteunende taak.
• Goede timing is belangrijk: te lang vasthouden leidt tot frustratie of

In het bijzonder van de voorganger of geestelijk leiders verwachten
onbekende: “Groeien: maar hoe doe je dat dan?”
Een geloofsgemeenschap die zich inzet voor relaties, bevestigt niet
alleen dat zij voor iemand wil zorgen. Ze stimuleert bovendien de
gelovigen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen groei.

Vorming

betutteling. Te vroeg loslaten leidt tot stagnatie of scheefgroei.

Geloofsgroei staat voor veranderen, verdiepen en leren – het leven zelf biedt

Wie vanaf het begin de geestelijke disciplines leert beoefenen, legt
daarmee de basis voor een stabiel, groeiend geloofsleven.

daarvoor ontelbare gelegenheden. Relaties zijn daarom niet los te maken van

Daarom:
• Hecht als kerk groot gewicht aan het aanleren van de geestelijke disciplines.
• Maak via onderwijs, vorming en relaties een speerpunt van hun
regelmatige beoefening.
• De kerk(leiding) als voorbeeld: leer geestelijke disciplines aan via de
eigen praktijk.
• Creëer gelegenheid en moedig deelname aan.
• Consequent oefenen: dat is het geheim achter de disciplines.

vorming. Ze geven handen en voeten geven aan dat veranderingsproces.
Kerkleiders zijn verantwoordelijk om bijbelse leer op een degelijke en
duidelijke manier voor te stellen, te onderwijzen en uit te leggen. Dat
vraagt zowel om een integraal begrip van het heilsplan, als dat ze dit in
speciﬁeke thema’svan het dagelijkse leven uitwerken.
Maar vorming beperkt zich niet tot onderwijs zoals bijbelstudie of
prediking. De toets van de praktijk van het dagelijkse leven-dienenwerken is ook nodig. Die wisselwerking tussen hoofd, hart en handen
is vorming. Mensen vinden de bevestiging van wat ze met hoofd en

• Laat mensen die verder staan bedienen met mentoring en coaching.

hart geloven, wanneer ze de levende God van de bijbel en zijn werken

De actiefste evangelisten, vrijwilligers en donoren zijn te vinden bij
“gelovigen” en “discipelen”- de twee meest volwassen deelgroepen.

Reveal toont vorming en relaties daarom onmisbaar zijn, én dat ze aan

Daarom:

in het dagelijkse leven herkennen en leren navolgen.
elkaar geschakeld zijn. En het goede nieuws: vanuit onze Vlaamse
culturele wortels hebben we een sterke aanzet naar die beide sleutels.

• Niet alleen pas-gelovigen of zelfs twijfelaars moeten tot diepgang in geloof
komen. Wie “het nu zelf wel kunnen” hebben ook aanmoediging nodig.

Meer weten?

• De kerk kan leren gelovigen en discipelen creatief te ondersteunen.

Vragen, opmerkingen of een andere mening? Graag spreken we met u

• Verminder de aansturing. Gebruik inspiratie, motivatie en reageer op

verder over dit onderwerp.

rëele noden of vragen.
• Maak extra bronnen toegankelijk en biedt geloofsgesprekken aan.
• Verzeker verdieping door individuele opvolging.
• Biedt mogelijkheden (en schenk vertrouwen) voor dienstbetoon aan
andere mensen.

................................
1 Over het Reveal-onderzoek vindt u de artikelreeksen op http://abcministries.
be/artikels/#Reeks-Het-Willow-Creek-Reveal-Onderzoek
2 “ Gelovigen” en “discipelen”: daarbij zijn ook inbegrepen wie zichzelf “geestelijk geparkeerd” vindt.

