Workshop Contextualisatie
In de workshop gaan we nadenken over contextualisatie in de Nederlandse samenleving. Anko
Oussoren en Gert-Jan Roest zullen wat met jullie delen en we willen jullie zelf aan het denken zetten
en een paar opdrachten meegeven om.
Nu is het natuurlijk een enorm groot onderwerp. Enerzijds heb je het evangelie, het goede nieuws,
en anderzijds wij mensen die veranderen omdat onze samenleving en cultuur verandert. Klassieke
vragen op dit snijvlak zijn:
•
•
•

wat is het evangelie? Is er een soort harde onopgeefbare kern en wat is die dan? Christenen
zijn het hier niet allen over eens
hoe duiden we de verschuivingen in de samenleving en cultuur? Waar zitten de kansen en
waar de bedreigingen?
In hoeverre moeten we met het evangelie aansluiten bij de verlangens van mensen, en in
hoeverre moeten we juist ‘schuren’ en een tegengeluid laten horen?

We kunnen in deze workshop niet al deze vragen behandelen. Ons doel is meer bescheiden. We
willen elkaar helpen om een aantal verschuivingen in de samenleving beter in beeld te krijgen. Iets
laten zien over hoe wij over hoe wij over het evangelie zijn gaan praten. Jullie inspireren om met
mensen in gesprek te gaan en te ontdekken hoe het evangelie voor hen goed nieuws is.
Anko werkt met jongeren en voelt dus goed de verschuivingen in de samenleving aan omdat die vaak
bij de jongere generaties eerst merkbaar is. Gert-Jan heeft in zijn werk als gemeentestichter voor Via
Nova veel met niet-christelijke twintigers en dertigers in Amsterdam gewerkt en daar ook de
verschuivingen in de cultuur waargenomen.
Het kan zijn dat, als je eerlijk in de spiegel kijkt, de contextualisatie van het evangelie op dit moment
niet de meest urgente vraag voor je is. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld of je weet voor welke
groep mensen of in welke buurt je het evangelie wilt belichamen. Als je daar geen duidelijkheid over
hebt is het moeilijk om met contextualisatie bezig te zijn.
Wat we vaak merken is dat er geen structuur is om mensen echt te ontmoeten en om met hen door
te praten. Of er is wel zo’n plek, maar christenen weten niet hoe ze op een ontspannen en
respectvolle manier dieper kunnen doorpraten over zingeving en spiritualiteit.
Wij willen iedereen, ook als je niet onze workshop bezoekt, een aantal praktijkopdrachten
meegeven. Deze opdrachten kunnen je helpen om met de uitdagingen van contextualisatie aan de
slag te gaan. Hieronder geven we een uitnodigende uitdaging voor de komende tijd.

Uitdaging
Zoek een niet-christen op in je netwerk en vertel hem/haar dat je een workshop hebt gevolgd over
hoe we met anderen kunnen praten over Jezus en de kern van de christelijke boodschap. Vraag
hem/haar of je een keer 10 minuten hier iets over mag vertellen. Probeer iets over Jezus te vertellen
op een manier die aansluit bij zijn of haar verlangens (zo goed als je kunt). Vertel vooraf dat je
naderhand zal vragen om te reageren op drie vragen:
•
•
•
•

Wat spreekt je aan?
Wat roept vragen op?
Waar gaan je hakken in het zand?
Na afloop: Reflecteer op je ervaring.

Tafelgesprekken voor denkers
Gert-Jan Roest heeft twee inspirerende cursusboeken geschreven voor mensen die
graag dieper willen nadenken over het christelijk geloof. De boeken zijn ontstaan in de
christelijke gemeenschap Via Nova in Amsterdam en is door Gert-Jan Roest ontwikkeld
om mensen die houden van nadenken en interesse hebben in het christelijk geloof te
laten kennismaken met de weg die Jezus wijst.
Door de diepgang en vernieuwende manier van denken over het christelijk geloof is de
cursus ook heel geschikt voor mensen die binnen de kerk zijn opgegroeid maar
rondlopen met vragen of vastlopen in de patronen van de overgeleverde traditie.
Om met deze boeken aan de slag te gaan is ook de training 'Tafelgesprekken voor
denkers' ontwikkelt. Voor wie overweegt deze cursus te gaan geven of de boeken te
gebruiken in een bestaande kring is er ook een training ontwikkelt.
Gert-Jan geeft deze training o.a. op zaterdagochtend 1 februari. Voor meer informatie kijk op de
website lerenindekerk.nl. Deze website is, in opdracht van het Praktijkcentrum ontwikkeld door
Ingrid Plantinga en Anko Oussoren.
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