REVEAL
WHERE ARE YOU?

- “Ik hou meer van God dan van iets of iemand anders.”
- “Ik ben bereid alles wat belangrijk voor me is op te geven
voor Christus.”
- “Ik besta om Christus te kennen, van Hem te houden,
Hem te gehoorzamen en Hem te dienen.”
- “Ik geloof dat de Bijbel het beslissende woord moet hebben
in alles wat ik zeg of doe.”
- “Ik hou (bijna) dagelijks stille tijd.”

Kenmerken van discipelen
Discipelen oriënteren hun leven helemaal op Christus.

Wat vertellen meer dan 1000 kerken, meer dan
250.000 christenen over groeien in geloof?
In de vorige publicaties werden de eerste 3 fasen van
geloofsgroei belicht.

Ze tonen een enorme geestelijke groei? Ze zoeken wegen om door
hun levenshouding en handelen aan Christus nog meer de centrale
plek kunnen geven in hun dagelijks leven.

IK
JEZUS

IK & JEZUS

JEZUS

• Zoekers
geloven wel in God, maar zijn niet zeker over Christus.
• Pasbekeerden
verkennen hun nieuw ontdekt geloof.
• Gelovigen
staan dicht bij God en vragen Hem te helpen in hun leven.

Discipelen beseffen dat vertrouwen tekort schiet in bvb. geld, veiligheid, positie, medische zorg, relaties, carrière, ... Alleen Christus is
volledig te vertrouwen - elke dag weer.
Dit besef kan doorbreken op een keerpunt of in een crisis, maar het
kan ook geleidelijk groeien. Het mondt telkens uit in een belijdenis:

Van zoeker naar gelovige: de opdracht is volbracht? Het ‘Reveal’-

ze zijn alleen Jezus’ discipelen als ze een totale overgave aan Chris-

onderzoek bracht enigszins verrassend nog een vierde groep aan

tus leren, en kunnen weerstaan aan aﬂeiding en verleiding.

het licht. ‘Discipelen’ leggen de lat nóg hoger. Voor hen ligt het doel

Al het andere schiet tekort.

verder dan tot geloof te komen en dat geloof niet meer los te laten.

Deze overgave voert hen naar een immense toename van de liefde

In deze Evan-Assistance maken we de overgang van ‘gelovig’
naar ‘discipel’. Hoe uit discipel-zijn zich in de kerk? In het dagelijks

voor God en de naaste. Met de bereidheid alles voor Christus op te
geven, groeit bovendien de overgave zichzelf op te offeren.

leven? Tegen welke moeilijkheden lopen die discipelen op?

Let op:

Welke mogelijkheden zien ze? En minstens zo belangrijk:

• Het gaat niet om een éénmalige groeispurt. Deze mensen zijn niet

welke rol heeft de kerk daarin?

Van ‘gelovig- zijn’
naar ‘discipel-zijn’
Christenen in de vorige geloofsfase zoeken Christus dagelijks. Ze
vertrouwen op Hem en op zijn leiding in hun leven. Maar wanneer

bij Christus als een ‘eindpunt’ gekomen. Hun levensstijl toont dat
ze zich elke dag bewust overgeven aan God en consequent zijn
leiding zoeken.
• Herinnert u hoe in de eerste geloofsfasen een basis van
geloofskernwaarden wordt gelegd? En de inoefening van de
geestelijke disciplines? Dankzij die basis kunnen mensen
uitgroeien tot discipelen.

hun ‘gelovig-zijn’ verandert naar ‘discipel-zijn’, verzetten deze

Dagelijks discipel-zijn

mensen zelf de bakens. Dicht-bij-Christus-zijn verdiept zich tot een

Discipelen veranderen duidelijk hun houding en prioriteiten:

zoektocht om in hun hele leven te leren God centraal te zetten.

• De term ‘harde werkers voor het koninkrijk van God’ is zonder

Waar ze voordien nog genoegen namen om hulp voor het leven aan
God te vragen, leggen discipelen hun hele leven neer voor Jezus.
Hun eerdere belijdenis klonk als “Ik ken Jezus”. Nu belijden ze “Ik
hou van Jezus”.
Discipelen gaan in Reveal sterk akkoord met uitspraken die wijzen
op een emotionele afhankelijkheid van God. Hun aantal positieve
antwoorden is overtuigend groter dan dat van mensen in de vorige

meer op hen van toepassing.
• Discipelen tonen meer spirituele discipline (bidden, de bijbel lezen,
zonden belijden, geregeld vasten, ... ).
• Hun geloofsbeleving verruimt van meestal intellectueel, naar ook
emotioneel beleven.
• Discipelen evangeliseren regelmatig zelf.
Discipelen tonen echter maar op 2 terreinen signiﬁcant meer
activiteit in de geloofsgemeenschap:

geloofsfasen. Met 5 katalysators werden de accenten in de

• Ze bedienen via de kerk mensen in nood.

levenswandel van discipelen gemeten. Deze mensen stellen – véél

• Ze tonen meer behoefte aan onderricht en aan

meer dan mensen in de vorige geloofsfasen:

geloofsgemeenschap (via kleine groep en kerkdiensten)

Let op:

Let op:

• Hiermee tonen discipelen dat ze sterk op de gemeenschap

• Een opvallend detail: uit 17 katalysators, toonden discipelen slechts

steunen , en dat zij geleerd hebben zelfstandig – ‘volwassen’ – hun

een verhoogde deelname aan 2 kerkactiviteiten. De 15 andere

geloofsleven te onderhouden.

hebben te maken met individuele geloofsverdieping. De vragen

• Het hangt grotendeels af van openheid en cultuur binnen die
geloofsgemeenschap of discipelen er ook hun vruchten kunnen
binnenbrengen.

Moeilijkheden! Of juist mogelijkheden?
Discipelen weten wat God van hun verlangt en geven er gehoor aan.
Toch stelt Reveal op enkele terreinen tegenstellingen vast tussen wat
deze mensen zeggen en doen:
• evangeliseren:
In geen enkele andere geloofsfase spreken christenen zoveel met
niet-christenen. Deze groep scoort het hoogst. Maar toch heeft

liggen in deze geloofsfase duidelijk bij het ‘zijn’ en niet bij het
‘doen’!
• Discipelen ervaren duidelijke nood aan kerk en kerkleiders die hen
verder helpen met hun dagelijks geloof. Hun focus ligt daarom
meer op begeleiding en ondersteuning.
Kerken en kerkleiders staan dus voor een monsteropdracht. Alle
beschikbare energie en tijd moeten ze spreiden over mensen in 4
verschillende geloofsfasen. En discipelen onder hen verwachten dat
ze nog altijd verder worden geholpen, ...

Let op:

slechts 40% jaarlijks meer dan 6 betekenisvolle gesprekken. En

• ‘Geraken die mensen dan nooit volwassen?’ - een typische reactie.

slechts 20% nodigt jaarlijks meer dan 6 mensen naar de kerk uit.

Die is misplaatst maar begrijpelijk, want leiders hopen eerder op

• ﬁnancieel rentmeesterschap:
Discipelen erkennen ﬁnanciële prioriteiten, maar ze geven beduidend
minder – bvb. tienden of ondersteuning aan christelijk werk.
• persoonlijke talenten inzetten in noodsituaties:
Er gaapt duidelijk een gat tussen hun belijdenis en hun praktijk.

meer schouders en bijdragen dan discipelen voort te moeten trekken.
• Discipelen zijn geen egotrippers die men moet voort trekken. Ze
verwachten voorbeelden, aanmoediging, inspiratie, uitdaging.
In kerken waar ze die krijgen, tonen ze dat ze hartelijk teruggeven
om ook andere mensen discipelen van Christus te zien worden.

Let op:

Reveal: een handleiding voor Vlaamse kerken?

• Uit Reveal blijkt niet dat discipelen niet vooruit willen. Ze vinden ook

De eerste - eigenlijk enige - prioriteit van een geloofsgemeenschap

niet dat ze onvoldoende kracht hebben om voor Christus geweldige

is discipelen voortbrengen. Het Reveal-onderzoek toont kerken

dingen te ondernemen. Wel ervaren zij daarvoor geen uitdaging

die daarvoor al het mogelijke doen en die juist daarom groeien – in

uit hun omgeving. Hun commentaar spreekt van niet persoonlijk

geloofsbeleving én in aantal, omdat hun investering in meer geloofs-

gestimuleerd of geïnspireerd te worden.

diepte op zijn beurt andere mensen met honger aantrekt.

• Christen-leiders kunnen zulke tegenstijdigheden met vurige
vermaning bestrijden. Ze veronderstellen dat die verandering zal
bewerken. Niet dus. Door hun zelfstandig denken, zal die aanpak
de discipelen eerder afstoten.
• Leiders en hun kerken kunnen deze mensen wel stimuleren en
motiveren. (Plaats ontbreekt om hier in detail te gaan. Voel u vrij
ABC daarvoor te contacteren.)

Wat verwachten discipelen van hun kerk?
De top 5 uit een lijst van 17 katalysators:
• Hulp om de Bijbel in hedendaagse toepassing nog beter te begrijpen.
• Aanwijzingen om de relatie met Christus verder te ontwikkelen.
• (Kerk)leiders die consequent in hun leven tonen hoe ze geestelijk
kunnen groeien en dienstbaar zijn.
• Uitgedaagd worden tot concrete stappen.
• Aanmoediging om zelf verantwoording te nemen.

Plaats, tijd noch goesting voor “lauwte”
Discipelen zijn de meest actieve mensen in de kerk. Maar ze voelen
zich ook het vaakst ontevreden ... juist dóór die kerk. 25% zegt dat
hun kerk hen teleurstellend weinig stimuleert in hun geloofsgroei.1

Waar ligt de verklaring?
Vele kerken leggen de focus op ‘activiteiten’: zondagsdienst, kringen,
happenings, vrijwilligerswerk, … Die helpen ‘zoekers’ en ‘pas-gelovigen’. Christus-georiënteerde mensen willen echter meer en dieper.

Over zeven artikelen kreeg u verwijzingen naar mogelijkheden en
knelpunten voor Vlaamse kerken. De rode draad van deze serie kan
het beste zo beschreven worden:
1 Vorm de (niet-)gelovigen
op maat van hun behoeften en leefwereld.
2 Investeer als geloofsgemeenschap
in blijvende, verzorgende, persoonlijke relaties.
3 Vorm de (toekomstige) leiders
bereid hen voor op hun taak om zelf als discipel voorbeeldig voor te leven.
Reveal kan niet zomaar toegepast worden in onze Vlaamse omgeving.
Toch is het mogelijk om er (wijs en voorzichtig) mee aan de slag te
gaan. Daarom sluiten we de Reveal-artikelserie volgend nummer af
met een overzicht van concrete actiepunten voor kerken en leiders.
Hebt u vragen om in uw kerk of gemeente verder te kunnen
groeien? Contacteer ABC!
..................................................
1 Dit thema kwam over de jaren ook al in eigen artikels herhaaldelijk terug. Zie
www.abcministries.be/artikels.

