
Het moet christelijke organisaties niet te doen zijn om macht of de eigen positie, maar om daden en een onbekommerd getuigenis.
‘Laat zien waar je het verschil maakt, anders gaat het om loze woorden.’

Den Haag

‘Soms zijn we te voorzichtig, en doen we ons best om niet te veel over onze identiteit te zeggen. Terwijl elke gemeente weet waar het Leger des
Heils voor staat.’

Voor Richard de Vree van het Leger des Heils is het duidelijk: christelijke organisaties moeten hun identiteit juist níét onder stoelen of banken
steken, om te kunnen overleven in een samenleving die vooral seculier is. Ook niet als je als christelijke organisatie zaken moet doen met
bijvoorbeeld gemeenten, of zelfs door de overheid wordt gesubsidieerd. ‘Wij zijn een dadenorganisatie. Maar tegelijk zeg ik: laten we ook maar
opstaan en zeggen wat onze drijfveren zijn.’

De Vree was een van de zo’n honderd deelnemers aan het evenement C100, zaterdag in de Tweede Kamer, over de toekomst van christelijke
organisaties. De meeste deelnemers waren het erover eens dat niet het voortbestaan van de eigen organisaties het hoogste doel moet zijn,
maar juist het authentieke getuigenis. ‘Er gaat soms te veel tijd zitten in het in de lucht houden van christelijke organisaties zélf’, zei Ron de
Rover van de beweging Agapè. ‘We moeten juist de individuele christen toerusten.’

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers – de bijeenkomst werd tijdens de Open Dag van zijn partij gehouden – sloot zich hierbij aan. ‘We redden
het niet meer met slimme netwerken. Maar we redden het met God, door met Hem midden in de wereld te gaan staan.’

Als er in de samenleving discussie is over het bestaansrecht van christelijke organisaties, moet die niet worden gevoerd vanuit ‘tobberigheid of
calimerogedrag’, zei Segers. ‘We moeten teruggaan naar Degene die ons geroepen heeft, en niet uit zijn op macht of op een positie.’ Christelijke
organisaties moeten in de maatschappij wel laten zien waar ze het verschil maken, zei Segers, ‘anders gaat het om loze woorden’.

Soms gaan er onverwachts deuren open, is de ervaring van Jan Bosman van World Servants – waarmee jongeren op werkvakantie naar
ontwikkelingslanden kunnen. ‘Wij zien dat steeds meer niet-christelijke jongeren met onze projecten meegaan. Zij zeggen: “jullie doen iets
gaafs, daar willen wij bij horen”.’

Durven we naar buiten te kijken?, vroegen de organisaties zich af. ‘Wij hebben nu een gesloten toelatingsbeleid’, zei Gerard Toonen van
scholengroep De Passie. ‘Maar we discussiëren erover of we ons onderwijs ook aan kinderen uit niet-christelijke gezinnen kunnen aanbieden.’
Peter Rijsdijk van Schuldhulpmaatje zei dat in zijn organisatie is gesproken over hoever je gaat in het uitdragen van de eigen identiteit. ‘We
evangeliseren met daden. Als mensen ernaar vragen, kun je je getuigenis geven.’ <

Segers: ik sluit de ChristenUnie niet uit

De ChristenUnie doet er niet aan mee om andere partijen uit te sluiten van regeringsdeelname. ‘Eén partij wil ik vandaag vooral niet
uitsluiten, en dat zijn wijzelf’, zei CU-lijsttrekker Gert-Jan Segers zaterdag, tijdens de aftrap van de campagne van zijn partij. ‘Er zou straks, in
het gefragmenteerde politieke landschap, wel eens een beroep op ons gedaan kunnen worden. Nu en ná 15 maart staan we voor vrijheid,
omzien naar elkaar en voor een investering in gezinnen.’

Christenen, tob wat minder en doe vaker je mond open

Leden van de Christenunie zaterdag tijdens de campagne kick-off in het gebouw van de Tweede Kamer. | beeld anp / Bart Maat
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