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Wat kerkelijke leiders
zeggen over de Alpha-cursus
De Alpha-cursus maakt altijd verschil! Christenen ontdekken
opnieuw hun eerste liefde voor God. Niet-christenen vinden
uit wat nu zo relevant is aan het christelijke geloof. De basisprincipes van het evangelie en Gods liefde voor mensen laten
niemand onaangeraakt. Christenen komen tot hernieuwde
toewijding en niet-christenen komen tot geloof. In vele kerken past men vooral op de winkel. De opdracht van Jezus
Christus om uit te gaan en mensen tot Zijn volgelingen te
maken, raakt vaak op de achtergrond. Dé manier om op een
bijbelse wijze een doorbraak te laten plaatsvinden, is het geven van de Alpha-cursus. Niemand blijft er lauw onder. De
meeste cursisten raken zo vol van het vuur van de Heilige
Geest dat het hen nooit meer loslaat. Op de winkel passen is
verleden tijd. Er zal een nieuwe geestelijke wind gaan waaien. In plaats van dat mensen zich laten wegtrekken bij God
vandaan, leren ze Hem juist kennen. Onmisbaar voor iedere
kerk die levend wil zijn en de boodschap van het evangelie
effectief wil uitdragen.
Arenda Haasnoot
Vice-voorzitter Protestantse Kerk in Nederland
en predikante in Geldermalsen
De Alpha-cursus wordt met zegen gebruikt door meer verschillende kerken dan ik ooit met enig ander materiaal heb meegemaakt. Het is ontroerend en opwindend om overal in het land
mensen van allerlei achtergronden en leeftijden te spreken die
met de Alpha-cursus aan het werk zijn en mensen die daardoor Jezus – opnieuw of voor het eerst – hebben leren kennen.
Arnold van Heusden
Directeur Evangelische Alliantie Nederland
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Zevenmaal heb ik de Alpha-cursus mogen geven en zevenmaal heb ik gezien hoe mensen tot geloof in Christus
kwamen, gezegend en opgebouwd werden in hun geloof
en aangeraakt werden door de Geest van God. Het kost me
dus geen enkele moeite om deze cursus van harte aan te
bevelen.
Hans Eschbach
Predikant/directeur Evangelisch Werkverband
(Youth) Alpha maakt de Drie-enige God weer zichtbaar in
onze kerken. Jong en oud leert te verwoorden en reëel te ervaren wat de kern is van hun geloof. Niet-christenen leren
Christus kennen en Zijn bedoelingen met hun leven. Fantastisch dit van nabij te mogen meemaken. Kerkmuren verdwijnen doordat Christus centraal staat. Alpha zorgt voor
een grote wereldwijde oecumenische beweging.
Edward de Kam
Directeur Youth for Christ Nederland
De Alpha-cursus geeft de Grote Opdracht opnieuw handen
en voeten binnen de kerk, het Lichaam van Christus; naar
mijn mening op een wijze die God vanaf het begin heeft
bedoeld. Vanuit de persoonlijke relatie van de individuele
christen met de naaste, in een open dialoog het geloof delend, om op die manier de ander in relatie te brengen met
de levende God. Het is veilig, verfrissend van eenvoud maar
nooit vrijblijvend.
Joop Gankema
Directeur Stichting Opwekking
Soms lukt het christenen om een werkvorm te vinden waardoor in één klap de kloof wordt overbrugd naar niet-christenen en hen open en helder duidelijk wordt gemaakt wie Jezus

Vertel B'werk.indd 4

24-08-2009 16:56:31

Christus is. Alpha is daarmee een van de grootste zegeningen
voor de kerk van de afgelopen jaren geworden.
Bram Rebergen
Programmamaker, schrijver en spreker

De Alpha-cursus was en is in onze gemeente een bron van
bezinning. Daarom van grote betekenis, niet alleen voor mensen buiten, maar ook binnen de kerk!
Ds. Arie van der Veer
Voorzitter Evangelische Omroep
De Alpha-cursus: het hééft wat. Het idee dat het een eendagsvlieg zou zijn, is wel voorbij. Ik heb eens op een rijtje
gezet wat me erin aanspreekt. In de eerste plaats dat al heel
gauw Jezus en de betekenis van zijn offer aan bod komen. Ik
heb ook vroeger geregeld mensen mogen begeleiden die geïnteresseerd waren in het christelijk geloof en dan praatte ik
avonden lang over God, schepping, de betekenis van normen
en waarden. Dat was reuze interessant en werd zeer gewaardeerd, maar in feite leidde het nergens heen.
Nu heb ik een jaar geleden iemand begeleid volgens de orde
van het Alpha-boekje en ik vergeet nooit hoe ze, nadat ik
haar ter voorbereiding een hoofdstuk uit Marcus had laten
lezen over de kruisiging, vol eerbied zei: ‘Ik heb het gevoel
dat dit misschien wel het belangrijkste verhaal uit heel de
Bijbel is.’
Nu is zo’n privé-begeleiding de Alpha-cursus nog niet. Een
enorm voordeel van die cursus is dat mensen uitgedaagd
worden hun eigen vrienden mee te nemen. En dat, in de
voorbereiding, iedereen nodig is voor gebed en, bij de uitvoering, mensen met veel meer talenten dan alleen de goede
praters. Maaltijd houden met elkaar (of nee, dat is weer bij-
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beltaal; samen pasta eten, moet ik zeggen)… Soms denk ik,
dat dit misschien wel de helft van het verhaal is. Eindelijk
doen we wat Jezus deed; je kunt de Bijbel toch niet openslaan of Hij zit met iemand te eten? En binnen een setting
van vertrouwen en ontmoeting kan de schatkamer van het
geloof dan opengaan: over God en Jezus, over zijn bloed en
zijn gebed, over zijn Heilige Geest. Tenslotte een waarschuwing: de Alpha-cursus verandert je gemeente. De medewerkers veranderen door de ervaring dat je het geloof kunt
delen met wie het nog niet kenden. De gemeente verandert
wanneer je echt plaats maakt voor wie via de cursus tot geloof komen. Wie alles hetzelfde wil houden en hoogstens
wat nieuwe leden wil krijgen, die komt bedrogen uit.
W. Smouter
Predikant Nederlandse Gereformeerde kerk, Ede
Door Alpha word je zelf en als gemeente uitgedaagd om
opnieuw je geloof te doordenken, maar vooral opnieuw te
vertrouwen op God zelf en het van Hem te verwachten.
Bert den Hartog
Directeur IFES
Over heel Europa bewijst Alpha dat het een middel is dat gebruikt wordt door God om de echte Jezus Christus (opnieuw)
te introduceren bij Europeanen. Ik beveel de Alpha-cursus
met mijn hele hart aan.
Jeff Fountain
directeur Jeugd met een Opdracht
Wat Alpha te bieden heeft, is een unieke mix van christelijke inhoud en christelijke stijl. Het gaat niet alleen om het
overdragen van wat christenen geloven, maar het doet dat
op een wijze die zelf een onderdeel van de boodschap wordt,
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door te laten zien hoe het onderwijs leidt tot een manier van
leven, door vriendschap en gastvrijheid. Ik beveel Alpha bij
heel de christelijke familie aan als een zeer bijzonder evangelisatiemiddel.
Rowan Williams
Aartsbisschop van Canterbury
De Alpha-cursus is een uitermate prettige manier om de
wezenlijke elementen van het christelijk geloof door te geven. Het is een werktuig voor evangelisatie en vorming dat
ik bijzonder aanbeveel.
J.I. Packer
Hoogleraar theologie, Regent Collega, Vancouver
Ik weet dat het leven van heel veel mensen is veranderd door
de Alpha-cursus. Ik verheug me erover dat God dit instrument zo krachtig gebruikt om vele kerken te vernieuwen,
zowel binnen als buiten de gevangenismuren.
Charles W. Colson
Prison Fellowship Ministries
De Alpha-cursus is nu een van de meest betrouwbare en
belangrijkste middelen om mensen bij de kerk te betrekken
én het geloof aan te vuren van hen die al christen zijn. Ik beveel de cursus sterk aan bij alle kerkleiders en gemeenten die
zoeken naar manieren om hun bediening uit te breiden of
te versterken. Hoewel de Alpha-cursus in Londen het licht
heeft gezien, kan hij overal in de westerse wereld worden
toegepast. Hij heeft enorme mogelijkheden.
Alister McGrath
Wycliffe Hall, Oxford en Regent College, Vancouver

Vertel B'werk.indd 7

24-08-2009 16:56:31

Ik zie Alpha als een strategisch instrument, dat met fijngevoeligheid is samengesteld om geseculariseerde zoekers van
deze tijd aan te spreken, door bevredigende antwoorden op
hun geestelijke honger te geven. Ik beveel Alpha aan bij alle
predikanten en voorgangers die hun gemeenteleden willen
toerusten voor effectief evangeliseren in dit nieuwe millenium.
Jack W. Hayford
Predikant Church on the Way, Californië
President The King’s Seminary

Ik heb de meest onwaarschijnlijke mensen met verschillende
achtergronden ontmoet, die diepgaand zijn beïnvloed door
het volgen van deze cursus.
Jackie Pullinger
Hong Kong

Alpha is een uitstekende inleidingscursus voor hen die naar
de kerk gaan of voor hen die het overgeërfde christendom
weinig zegt. Zonder enige terughoudendheid beveel ik Alpha aan bij elke kerk of groep die het eenvoudige evangelie
duidelijk en effectief willen uitleggen.
Charles Whitehead
International Catholic Charismatic Services

We juichen de visie en het werk van Alpha van harte toe.
Bill Hybels
Eerste predikant
Willow Creek Community Church, South Barrington
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Door de bediening van Alpha worden zielen gewonnen en
discipelen gevormd. Door het vermenigvuldigingseffect en
de dynamiek van Alpha is het leven van duizenden mensen
geraakt. Ik geloof dat deze visie zich zal blijven uitbreiden en
een werkelijk internationale zegen zal worden.
Loren Cunningham
Youth With A Mission International

Een van de belangrijkste ondernemingen op het gebied van
evangelisatie sinds Billy Graham in de jaren’ 50 van de vorige
eeuw.
David Pytches
Voormalig predikant van St. Andrew’s,
Chorleywood (Gr. Br.)

De Alpha-cursus is een van de boeiendste evangelisatie-initiatieven die in de laatste tien jaar tot de kerk zijn gekomen.
Laat het niet voorbijgaan!
Rob Parsons
Schrijver van o.a. De Zestig Minuten Vader

Alpha is beslist een krachtig instrument om de verlorenen te
bereiken voor Christus en hen te helpen volwassen te worden
in hun geloof.
Wijlen Bill Bright
Stichter van Campus Crusade for Christ
(in Europa: Agapè)
De Alpha-cursus is intelligent, bijbels gefundeerd en ongelofelijk interessant. Ik ben ervan overtuigd dat, als historici

Vertel B'werk.indd 9

24-08-2009 16:56:31

terugkijken op de laatste paar jaar van de kerkgeschiedenis
in de twintigste eeuw, zij zullen moeten erkennen dat de
Alpha-cursus een steeds belangrijker instrument werd om
nadenkende mensen tot het geloof in Christus te brengen, en
in de kerk. Voor het nieuwsgierige verstand is er niets beters
voorhanden dan de Alpha-cursus.
Tony Campolo
Hoogleraar filosofie, Eastern College,
Pennsylvania
De Alpha-cursus is een prachtig en beproefd instrument voor
evangelisatie in de plaatselijke gemeenten, in het bijzonder de
gevestigde kerken. Alpha verdient mijn enthousiaste steun
en aanbeveling.
C. Peter Wagner
Wagner Leadership Institute
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Woord vooraf

Als we om ons heen kijken naar de toestand van de kerk,
naar het aantal kleiner wordende gemeenten, de vervallen gebouwen en het algemene gevoel van teloorgang dat het lichaam
van Jezus Christus bekruipt, dan dreigen vooral de christelijke
werkers onder ons ontmoedigd te raken. Paulus bevond zich
in een vergelijkbare situatie en toch kon hij zeggen: ‘Daarom,
nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is
toevertrouwd, verliezen wij de moed niet’ (2 Kor. 4:1).
Niet dat mensen onverschillig zijn voor geestelijke dingen
– de belangstelling voor het occulte, voor religieuze ervaringen en het spiritisme en vergelijkbare alternatieven is in onze
tijd even groot als voorheen – maar de algemene geestelijke
honger, de behoefte om het gat te vullen dat door God gemaakt is, wordt daardoor niet gestild. In onze kerk, de Holy
Trinity Brompton in Londen, hebben wij gemerkt dat mensen opnieuw belangstelling krijgen voor de uitspraken van
Jezus Christus en het christelijk geloof. Nu onze maatschappij in een post-christelijk tijdperk terechtkomt en de fundamentele waarheden van het christelijk geloof nauwelijks
meer bekend zijn, blijken veel mensen meer over Jezus van
Nazaret te willen weten – in het bijzonder als dat kan in een
sfeer van aanvaarding, zonder het gevaar dat ze bedreigd, veroordeeld of belachelijk gemaakt worden. Ik denk dat dit één
van de redenen is dat de Alpha-cursus zoveel succes heeft. De
onderwerpen worden duidelijk uitgelegd en de aanspraken
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Vertel het anderen

van Jezus aandachtig bestudeerd, en dit alles in gezelschap
van anderen die ook op zoek zijn, in een sfeer van liefde en
aanvaarding.
Nicky Gumbel heeft de Alpha-cursus een paar jaar geleden
geërfd, zogezegd, en hij heeft hem sindsdien aangepast en
verbeterd, nadat hij letterlijk duizenden enquêteformulieren
had bekeken. De cursus komt nu echt tegemoet aan de gesignaleerde en bewust ervaren behoeften van de deelnemers.
Zonder iets als vanzelfsprekend aan te nemen – en door het
evangelie, vrij van franje, terug te brengen tot zijn absolute
kern – heeft hij het christelijk geloof toegankelijk gemaakt
voor deze generatie.
Maar de groei van Alpha is niet alleen te danken aan noeste
arbeid. Van begin tot eind is de cursus tot leven gekomen door
de aanraking van de Heilige Geest. In het hart van de deelnemers wordt honger gewekt naar de realiteit van God. En alleen
de Heilige Geest kan hen verzadigen. Er begint nieuw leven
voor al de mensen die God nodig hebben, doordat ze gaan
zien dat Jezus Christus echt de macht heeft om te vergeven,
te bevrijden, te versterken en toe te rusten.
Op het moment dat dit boek ter perse gaat, worden er duizenden Alpha-cursussen gehouden in allerlei landen over de
hele wereld. Ze variëren van groepjes van vijf mensen tot grotere groepen, zoals hier in de Holy Trinity waar momenteel
meer dan duizend mensen deelnemen aan een cursus.
Ik weet zeker dat u vreugde aan dit boek zult beleven. Ook
ben ik ervan overtuigd dat u, door Gods genade, zult meemaken dat veel mensen Gods koninkrijk binnenkomen zodra u
de beschreven principes in praktijk brengt.
Sandy Millar
Voormalig voorganger van de
Holy Trinity Brompton, Londen
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Woord vooraf
bij de Nederlandse editie
De eerste Nederlandse Alpha-conferentie werd in 1997
gehouden in de Opstandingskerk in Houten. Hoofdspreker
was toen Nicky Gumbel, auteur van de Alpha-cursus in de
huidige vorm en predikant van de anglicaanse kerk Holy Trinity Brompton in Londen, bakermat van de Alpha-cursus.
Hoewel ik al een Alpha-conferentie in Londen had meegemaakt, was het toch erg spannend om het hele concept hier
in Nederland uitgelegd te krijgen. Zou wat in Engeland zo
goed werkt ook hier bruikbaar zijn? Is het niet te… wat dan
ook?!
Het enthousiasme van de deelnemers was groot. Hier werd
een hulpmiddel aangeboden waarmee je vanuit de lokale kerk
direct met je eigen gemeenteleden aan de slag kon gaan om
mensen over God te vertellen. Zes jaar later blijkt dat ook
in Nederland de Alpha-cursus aanstekelijk werkt. Op meer
dan 700 plekken worden deze cursussen gegeven: in kerken,
scholen, voor jongeren, studenten, in gevangenissen enzovoort. Alleen al in 2002 volgden naar schatting ruim 15.000
mensen in ons land een Alpha-cursus. En de verhalen die we
erover horen, zijn veelkleurig en getuigen van zegen.
De inhoud van dit boek zou voor mij – na een aantal jaren
te hebben gewerkt als Alpha-coördinator – overbekend moeten zijn. Toch heb ik het als een spannende roman gelezen.
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Vertel het anderen

Waarschijnlijk omdat we hebben ervaren dat het inderdaad
werkt zoals het er staat! De start van de Alpha-cursus in Nederland ligt inmiddels zes jaar achter ons en we zouden zelf
al boeken kunnen schrijven met verhalen van mensen die
een illustratie zijn van de processen die in dit boek beschreven worden. Het valt bovendien op dat de auteurs van de
Alpha-cursus schrijven vanuit een heldere visie en met veel
oog voor details.
Van harte beveel ik dit boek aan. Zowel bij degenen die
hun zoveelste Alpha-cursus gaan geven, als bij degenen die
overwegen dat te gaan doen. Het boek beschrijft een middel
dat zichtbaar door God wordt gebruikt om mensen tot Zich
te trekken. En dat is buitengewoon bemoedigend!
Jan Bakker – Directeur Alpha-cursus Nederland
November 2003
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Woord vooraf
bij de tweede druk
Inmiddels zijn we alweer zes jaar verder. De Alpha-cursus
wordt nog steeds in honderden kerken, parochies, jongerenclubs, studentenverenigingen, bedrijven en zelfs in gevangenissen gegeven – in totaal op meer dan 1.000 plekken.
Inmiddels hebben ruim 150.000 mensen een Alpha-cursus
gevolgd. Alle reden om dankbaar te zijn.
Dit boekje heeft heel veel Alpha-teams op weg geholpen.
Niet alleen wordt u wegwijs gemaakt in de theologie achter
de Alpha-cursus, maar het boek biedt ook ongelofelijk veel
lezenswaardige en bruikbare tips en ideeën.
We hopen en verwachten dat het lezen van dit boek u helpt
om een Alpha-cursus te geven. Het blijft prachtig om te zien
dat mensen tot geloof komen op de Alpha-cursus. Dat is het
mooiste wat je als Alpha-teamlid kan overkomen en dat wens
ik u van harte toe. Veel leesplezier en hopelijk tot ziens op
een Alpha-conferentie of –instructiedag.
Jan Bakker – Directeur Alpha-cursus Nederland
September 2009
www.alpha-cursus.nl
www.alphaconnect.nl
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Inleiding

Duizenden mensen over de hele wereld nemen op dit
moment deel aan een Alpha-cursus – een inleiding tot het
christelijk geloof, die tien weken duurt en voornamelijk is
opgezet voor mensen die niet naar de kerk gaan of die pas
christen zijn geworden.
In mei 1993 hielden we in onze kerk, de Holy Trinity
Brompton in Londen, een conferentie voor kerkleiders die
zo’n cursus wilden geven. Er kwamen meer dan duizend
mensen op af en het gevolg was dat honderden Alpha-cursussen werden gestart in heel Groot-Brittannië. Sindsdien
hebben we een groot aantal regionale conferenties achter de
rug, en zijn we ook uitgenodigd om vele internationale conferenties te houden.
Het aantal lopende Alpha-cursussen neemt dagelijks
toe. Na duizenden kerken te hebben onderzocht die Alphacursussen geven, hebben we ontdekt dat degenen die een
Alpha-conferentie hadden bezocht, relatief veel meer succes
boekten met de cursus dan anderen. In dit licht bezien, raden
we kerken en gemeenten dan ook sterk aan een team van leidinggevenden te sturen naar één van de vele conferenties die
over de hele wereld worden gehouden.
Inmiddels wordt de Alpha-cursus wereldwijd in 164 landen gegeven. Meer dan elf miljoen mensen hebben de cursus
gevolgd en dat aantal neemt ieder jaar toe.
Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor kerken die een
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Alpha-cursus willen geven, hoewel veel principes voor evangelisatie op ook breder toepasbaar zijn.
Alpha is uitgegroeid, van een inleidende cursus voor
nieuwe christenen, tot iets wat voornamelijk gericht is op
buitenkerkelijken. Alpha is begonnen in de Holy Trinity
Brompton-kerk, in 1977, toen Charles Manham, een an
glicaans geestelijke, een cursus van vier weken voor nieuwe
christenen begon. John Irvine nam deze aanpak over in 1981
en bouwde de cursus uit tot tien weken. Hij voegde er een
weekend aan toe voor onderwijs over de persoon en het werk
van de Heilige Geest. Toen Nicky Lee de cursus in 1985 overnam, kwamen er ongeveer vijfendertig mensen per cursus,
en onder zijn leiderschap groeide dat aantal uit tot ruim over
de honderd. Sindsdien is het weer gegroeid, tot meer dan
duizend mensen (inclusief het leiderschapsteam) per cursus
(drie per jaar). Het lijkt ons verstandig om een aantal dingen
door te geven die we in de loop der jaren hebben geleerd.
Tussen de instructieve hoofdstukken staat zo nu en dan
het getuigenis van iemand wiens leven door God veranderd
is dankzij een Alpha-cursus. Ze vertellen ieder op hun eigen
persoonlijke manier over hun ervaringen.
Ik heb mijn ervaring met de cursus voornamelijk opgedaan
tijdens de avond-Alpha-cursus in de Holy Trinity Brompton. In Bijlage C heb ik een verslag opgenomen van Deirdre
Hurst, over haar ervaring met een Alpha-cursus die overdag
gehouden wordt.
Ik wil Jon Soper bedanken, die voor dit boek, en voor alle
andere Alpha-boeken, veel researchwerk heeft verricht. Ik
ben zo dankbaar voor zijn grondige manier van werken, zijn
snelheid en bekwaamheid, alsmede zijn uiterst heldere opmerkingen en suggesties.
Ik ben alle mensen dankbaar die het manuscript hebben gelezen en daar hun waardevolle inzichten en kritiek op hebben
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losgelaten. Ik wil in het bijzonder bedanken Jo Glen, Patricia
Hall, Helena Hird, Simon Levell, Ken Costa, Tamsen Carter,
Alex Welby, Judy Cahusac, Nicola Hinson, Chris Russell en
Simon Downham.
Tenslotte heel veel dank aan Philippa Pearson Miles voor
haar hoofdstuk over administratie. Zij heeft ook het manuscript getypt en alles rondom dit project georganiseerd, met
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Ik ben van nature geen evangelist. Ik heb het nooit gemakkelijk gevonden om anderen over Jezus Christus te vertellen. Voor sommige mensen is evangeliseren de normaalste
zaak van de wereld. Ze draaien hun hand er niet voor om. Ik
hoorde laatst over een man die elke gelegenheid aangrijpt om
mensen over Jezus te vertellen. Als hij bij een bushalte staat
en de bus komt te laat, maakt hij van die gelegenheid gebruik
om een gesprek te voeren over de Wederkomst!
Ik heb nog een vriend, een zeer overtuigd evangelist, die
over Jezus spreekt, waar hij ook is. Als hij in de trein zit,
spreekt hij de persoon aan die tegenover hem zit en vertelt
hem of haar over Jezus. Als hij over straat loopt, zal hij iemand
aanspreken en met hem een gesprek over Jezus beginnen.
Toen hij een keer met zijn gezin in een gezellige eettent zat,
klopte hij op de tafel en riep om stilte in het restaurant. Hij
stond op en predikte het evangelie, vijf minuten lang. Hij zegt
dat mensen na afloop naar hem toe kwamen met opmerkingen als: ‘Heel hartelijk bedankt! Dat heeft me erg geholpen.’
Ik zou zoiets niet kunnen.
Ruim 34 jaar geleden ben ik christen geworden. Ik was er zo
vol van, dat ik het verlangen had dat iedereen me onmiddellijk
zou navolgen. Toen ik nog maar een paar dagen christen was,
ging ik naar een feestje, vastbesloten om iedereen erover te
vertellen. Ik zag een vriendin die aan het dansen was, en dacht
dat ik haar eerst maar eens moest vertellen wat ze nodig had.
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Ik liep dus naar haar toe en zei: ‘Je ziet er vreselijk uit. Je
hebt echt Jezus nodig.’ Ze dacht dat ik gek geworden was.
Het was niet de meest tactische manier om iemand het goede
nieuws te vertellen. (Toch is ze later christen geworden, onafhankelijk van mij, en nu is ze mijn vrouw!)
Als we tekeergaan als een olifant in een porseleinkast, raken we vroeg of laat gewond. En zelfs als we het onderwerp
fijngevoelig benaderen, kunnen we nog gewond raken. Als
dat het geval is, zijn we geneigd ons terug te trekken. Dat is
in ieder geval mijn ervaring.
Een paar jaar later kwam ik gevaarlijk dicht in de buurt van
ongevoeligheid, en belandde daarna in de tegenovergestelde
hoek: die van de vrees. Er is een tijd geweest (ironisch genoeg,
toen ik theologie studeerde) dat ik bang was om zelfs maar
over Jezus te praten met niet-christenen.
Op een keer werd ik met een groep medestudenten naar
een evangelisatiepost in een buitenwijk van Liverpool gestuurd. We kregen de opdracht andere mensen het goede
nieuws te vertellen. We gebruikten elke avond de maaltijd
weer bij andere mensen uit de gemeente.
Op een avond werden mijn vriend Rupert en ik op een
randkerkelijk echtpaar afgestuurd (of, om precies te zijn: de
vrouw was randkerkelijk, de man kwam nooit in de kerk).
Halverwege het hoofdgerecht vroeg de man mij wat we eigenlijk deden in hun stad. Ik stamelde wat, struikelde over
mijn eigen woorden, aarzelde en draaide om de pot heen. Hij
herhaalde zijn vraag nog een paar keer. Tenslotte zei Rupert
onomwonden: ‘We zijn hier gekomen om mensen over Jezus
te vertellen.’ Ik voelde me heel beschaamd en hoopte dat er
een gat in de grond was waarin we konden verdwijnen! Ik
besefte hoe fobisch ik was geworden, bang om de naam van
Jezus zelfs maar uit te spreken.
Sindsdien ben ik blijven zoeken naar manieren waarop ge-
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wone mensen zoals ik, die geen uitgesproken evangelisten
zijn, over hun geloof kunnen spreken met vrienden, familie
en collega’s, zonder bang te zijn of ongevoelig. Daarom was
ik zo enthousiast toen ik de Alpha-cursus ontdekte! Je kunt
de cursus simpelweg omschrijven als ‘evangelisatie voor gewone mensen’.
Volgens een onderzoek van ‘Christian Research’ in de jaren
negentig, zijn miljoenen mensen in Engeland opgehouden
op een doorsnee-zondag naar de kerk te gaan. In andere WestEuropese landen zie je hetzelfde. De overgrote meerderheid
van de bevolking bezoekt geen kerk, en wie dat nog wel doet,
gaat in veel gevallen alleen met Kerst of met Pasen. Het verval
van het christelijk geloof wordt op de voet gevolgd door een
verval in het morele klimaat. Het materiaal waarmee onze
samenleving was opgebouwd, valt uiteen. Per dag scheiden
er in Engeland minstens vierhonderd veertig echtparen, worden er honderd vijftig baby’s geboren bij tienermoeders, en
worden er vierhonderd tachtig abortussen gepleegd. Daarbij
komt nog dat er minstens om de zes seconden een misdaad
wordt gepleegd en om de negen minuten een geweldmisdrijf.
Hoewel er dertigduizend predikanten en pastoors rondlopen, zijn er meer dan tachtigduizend geregistreerde heksen
en waarzeggers. 1 En dat in Engeland alleen!
Maar tegelijkertijd ontstaat er overal nieuw leven. Er wor
den nieuwe kerken gestart, en veel kerken beginnen te groeien, soms langzaam, soms heftig. Er komen nieuwe christelijke initiatieven. Eén daarvan is de Alpha-cursus. Ieder die
ermee te maken heeft gekregen, heeft ervaren dat er een buitengewone zegen van God op rust.
Ik besef dat we voorzichtig moeten zijn met de bewering
dat dit een werk van God is. Ik ken het verhaal van een man
die op een prediker toeliep en zei: ‘Dat hebt u mooi gezegd.’
De prediker antwoordde nogal vroom: ‘Dat was ik niet, dat
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was de Heer’, waarop de man vervolgde: ‘Zo goed was het
nou ook weer niet!’ Als we zeggen te geloven dat Alpha een
werk van God is, wil ik geen moment de indruk wekken dat
het perfect is. Ik ben ervan overtuigd dat het ontsierd wordt
door menselijke fouten en zwakheden. Er is veel ruimte voor
verbetering, en we proberen aandachtig naar opbouwende
kritiek te luisteren. We geloven ook niet dat dit de enige methode voor evangelisatie is waarop Gods zegen rust. Verre van
dat. Toch wijst alles erop dat dit een buitengewoon werk van
God is, en we zijn daar diep dankbaar voor.
Toen de Alpha-cursus eenmaal begon te groeien, dacht ik:
‘Hoe kan iets wat in hartje Londen is ontstaan, ergens anders
nog effect hebben?’ Nu draait de Alpha-cursus in meer dan
honderd vierenzestig landen: waaronder Zimbabwe, Kenia,
Noorwegen, Denemarken, Zweden, Duitsland, Nederland,
Maleisië, Hong Kong, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Canada.
Op een Alpha-conferentie in Zimbabwe ontdekte ik dat de
Alpha-cursus niet alleen onder de Engelssprekende blanke
bevolking draaide, maar ook onder de Shonasprekende mensen in hun eigen taal. Zimbabwe heeft een bevolking van iets
meer dan tien miljoen mensen. Er wonen negentigduizend
blanken in Zimbabwe, maar negentig procent van de zwarte
bevolking spreekt Shona.
Op die conferentie ontmoette ik een zekere Edward Nga
muda. Hij had de Alpha-cursus eerst in het Engels gedaan,
en kreeg toen het verlangen om de cursus in het Shona te geven. Een echtpaar dat door Alpha tot Christus was gekomen,
had een boerderij met negenhonderd medewerkers. Beiden
vroegen hem of hij de cursus wilde komen geven voor de
medewerkers op hun boerderij.
Dertig mensen kwamen op de eerste cursus af, en vijftig op
de tweede. Ik vroeg hem of deze mensen al christen waren,
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toen ze de cursus bezochten. ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘er was een
moslim, een medicijnman en een polygamist bij.’ Ik vroeg hoe
die polygamist daar terechtgekomen was. De eerste vrouw van
deze man had de eerste cursus gevolgd en ze had hem en zijn
twee andere vrouwen meegenomen naar de volgende cursus!
Edward verzekerde me dat de Alpha-cursus in het Shona beter
werkte dan in het Engels. Toen drong het pas goed tot mij door
dat deze cursus, die in Londen was begonnen, in verschillende
landen en culturen aanslaat. Hoe komt dat?
Ik geloof dat het komt omdat Alpha gebaseerd is op zes
nieuwtestamentische principes. Ik wil in dit eerste hoofdstuk
elk van deze principes afzonderlijk bekijken.

Evangelisatie2 heeft het meest effect
via de plaatselijke kerk
John Stott, schrijver van veel boeken en Rector Emeritus
van de All Souls Church aan het Langham Place in Londen,
heeft gezegd dat evangelisatie via de plaatselijke kerk of gemeente de normaalste, natuurlijkste en productiefste manier
is om in deze tijd het evangelie te verbreiden.3 Hiervoor zijn
minstens vier redenen.
Je ziet het zoals het is
Evangelisatieposten in de binnensteden en campagnes in
de stijl van Billy Graham zijn beslist op een geweldige manier
door God gebruikt. Ze brengen de kerk weer in beeld en zijn
nog steeds een goed middel om mensen tot Christus te leiden. In onze kerk nemen we vaak teams mee als we uitgaan
naar universiteiten of ergens anders, en we vinden deze manier van evangeliseren waardevol en vruchtbaar.
Maar als het gaat om blijvende vrucht, kunnen dit soort
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