
Kerk zijn in Afrika

Operation World publiceert elk jaar een lijst van de top 20 landen waar het Christendom momenteel
het meest groeit: 19 is nu in Azië en Afrika – niet 1 is in Europa of Amerika; 11 zijn moslimlanden. 
Tegen 2060 zal 6 van de 10 grootste Christen-landen in Afrika zijn. In 2025 zal slechts 1 op de 5 
Christenen blank zijn. In 2025 zal de typische Christen een vrouw zijn in een klein Nigeriaans dorp!
Washington Post 2015: "Het christendom sterft niet, het verschuift!" Afrika is nu een van de centra 
van het Christendom. Vroeger zond Europa missionarissen naar Afrika. Vandaag stuurt Afrika 
missionarissen naar Europa…

Waarom is de groei in Afrika zo groot? Komt het door primitieve denken? Is het vanwege 
bijgeloof? Of is het zoals Paulus beschrijft in 1 Korintiërs 1:18: “Mensen die niet in Jezus geloven, 
vinden de boodschap onzin. Maar voor de mensen die gered worden, is die boodschap het bewijs 
van Gods macht. Die boodschap heeft niets te maken met menselijke wijsheid.” Is er iets in het 
Afrikaanse denken en de culturen die hieraan bijdraagt?

Nederland is geen gelovig land meer. Dat blijkt uit een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel 
Planbureau. Voor het eerst is er meer niet-gelovigen dan gelovigen in Nederland. Atheïsten en 
agnosten vormen inmiddels een meerderheid onder de bevolking. Een atheïst ontkent het bestaan 
van God, terwijl een agnost denkt dat de mens niet kan weten of er een God is. De oudere mensen 
verzette zich tegen het geloof. Die wilden zich losmaken van de beklemmende structuren van 
religie en geloof. Nu zien we een jongere generatie die onwetend over religie opgroeit. Jongeren 
zijn vaker niet opgegroeid met het geloof, en ze zijn dus minder bekend met het geloof, wat leidt tot
meer onbegrip.

Maar in Afrika en ook Zuid-Afrika zien we iets anders gebeuren. We zien nieuwe generaties 
gelovigen! We zien nieuwe en meer informele kerken als paddenstoelen uit de grond uitschieten. De
kerk en de gemeenschap zijn fijn met elkaar verweven. Zonder veel materiële middelen is de kerk 
sterker dan ooit! Kerkzijn is een natuurlijk gevolg van het gemeenschapsleven. Wat is het verschil? 
Is er een geheim?

Op 15 november geeft ds. Ben van Tonder een vormingsavond over kerkzijn in Afrika, waarin deze 
vragen aan de orde komen. Wat kunnen we leren van kerken in Afrika?

Datum 15 november 19.30 in de Ontmoetingskerk Schansburg 3 8401RX Gorredijk

Leiding; ds Ben ten Tonder

bijdrage E5,-

Opgave bij Pietsje v.d. Molen tel; 0625278905 of via emailadres; 
vormingentoerustingoosthoek@gmail.com

Opgave is verstandig, zodat we u bericht kunnen doen in onvoorziene omstandigheden
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