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Evangelische geluiden in en buiten de kerk
Het evangelisch geluid in de kerk is niet van vandaag of gisteren. Al decennia
lang worden mensen aangesproken door een evangelische geloofsbeleving.
Vele trouwe kerkleden bezochten in de jaren tachtig de EO-familiedagen. Op
zaterdag zong men samen evangelische liederen, op zondag weer de
vertrouwde Psalmen en gezangen.
In de jaren 90 krijgt het evangelische gedachtegoed meer voet aan de grond in
de (voorlopers van de) Protestantse Kerk. Het Evangelisch Werkverband
schrijft een manifest en lanceert allerlei evangelische initiatieven. Het geeft
energie, maar er is ook weerstand. Inmiddels is het Evangelisch Werkverband
een meer charismatische koers gaan varen, met nadruk op genezing en
bevrijding. Ik vertel u tijdens mijn lezing meer over deze beweging binnen de
Protestantse Kerk.
Er wordt niet alleen van binnenuit aandacht gevraagd voor evangelische en
charismatische vernieuwing. Er zijn allerlei vrije kerken ontstaan, zoals
Mozaïek en Doorbrekers. We kijken naar een paar fragmenten van een dienst
en ik ga verder in op de opbouw van de viering in deze gemeenten. Wat
herkennen we? Waar gaan deze gemeenten theologisch en/of in vorm echt
andere wegen?
We stellen onszelf ook de vraag stellen wat het 'succes' van deze gemeenten
doet met ons zelfverstaan. Traditionele, lokale gemeenten zien soms met lede
ogen aan dat trouwe leden hun lidmaatschap opzeggen en de overstap maken
naar een mega-kerk. Als classispredikant bezoek ik kerkenraden en regelmatig
komt de vraag naar voren: hoe moeten we hiermee omgaan? Hét antwoord op
die vraag heb ik niet, maar ik wil deze avond graag 'gebruiken' om die vraag
samen met u verder te verkennen.
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