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Youth With A Mission (YWAM) is een van de grootste zendingsagentschappen in de wereld met ruwweg 16.000 fulltime vrijwillige medewerkers en daarnaast jaarlijks nog kortetermijn medewerkers. Zij opereren in 180 landen.
YWAM werd gesticht in 1960 door Loren Cunningham, een
jonge “Assemblies of God”1 collegestudent in die tijd. Hij
beweert dat hij in 1956 een visioen had van golven die over
de aarde spoelden, en toen hij meer van nabij keek werden de
golven mensen die het evangelie brachten aan de naties. Hij
besloot een zendingsbeweging te starten met “christenen van
alle denominaties”.
In New Orleans 1987 nam ik een interview af van YWAM-vertegenwoordiger Chuck Ellis. Hij vertelde me dat alhoewel hij niet zeker was van het exacte aantal katholieke medewerkers binnen
YWAM, hij meende dat er tenminste 1000 korte-termijners waren.
“Sinds de jaren (19)70 heeft YWAM samengewerkt met katholieke charismaten, en in 1984 accepteerde ze formeel samen te werken met de katholieke kerk (en oosters-orthodoxen) in verschillende
projecten. Er zijn nu een groot aantal jonge katholieken die werken voor YWAM, inbegrepen Rob
Clarke, de directeur van hun discipelschapsopleidingscentrum in Dublin. YWAM werkt vandaag
met drie Rooms-katholieke bisdommen in Polen om lokale geloofsgemeenschappen op te bouwen”
(Calvary Contender, Jan. 15, 1993).
In “Adventures in Reconciliation”, dat gepubliceerd werd door CatholicIreland.net op 30 juni 2008,
vertelt Rob Clarke hoe hij een Rooms-katholiek werd door het bijwonen van de katholieke mis,
samen met zijn zus die verbonden was met de Young Christian Workers movement (YCW). Hij zei:
“Ik herinner het me levendig tot op vandaag, toen ik de aanwezigheid van God voelde in die mis en
dat maakte een echte impressie op mij”. Na een ontmoeting met een YWAM-team in Nederland
bezocht hij het Discipleship Training Program van YWAM en werd een stafmedewerker. Hij werkte met Bruce Clewitt in Oostenrijk die oecumenische samenwerking pionierde met de Roomskatholieke kerk in dat land. In 1987 werd Clarke de leider van YWAM in Ierland. Hij zegt: “Ik ben
dankbaar voor de rijke erfenis die ik heb in de katholieke kerk”.
Clarke heeft gezegd: “Wij trachten af te stappen van het idee om gewoon katholieken te ‘bekeren’ -dat is hen naar de protestanten leiden -- maar streven naar een structuur van bediening binnen de
katholieke kerk”.
Een artikel in de augustus 1993 editie van Charisma was getiteld: “YWAM bouwt bruggen naar
katholieken”. Beschouw enkele uittreksels:
Relaties tussen katholieken en evangelicals zijn in de meeste delen van de wereld geforceerd, zo
niet openlijk vijandig. Maar leiders van YWAM hebben een epische omschakeling ondergaan in
hun denken over Rooms-katholieken, en YWAM stafleden in Oost-Europa hebben zich al meer dan
een decennium geëngageerd in het bouwen van bruggen met katholieken.
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Assemblies of God, officiële naam World Assemblies of God Fellowship, is het grootste verband van pinkstergemeenten ter wereld. (Wiki).
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[YWAM stafleden consulteerden] katholieke gezagsdragers vóór het opzetten van een discipelschapsprogramma voor de charismatische katholieke jeugd [in Polen].
In 1976 bad Bruce Clewett, een YWAM medewerker in Oostenrijk, of het mogelijk was voor een
wedergeboren, bijbelgelovige christen om een toegewijd katholiek te zijn. Hij besloot dat dit kon.
Vanaf 1978 begonnen YWAM medewerkers in Oostenrijk samen te werken met katholieken aldaar.
Toen dit onder de aandacht kwam van anderen in de 7000 personen tellende staf, kwamen vragen
op over de haalbaarheid van katholiek-evangelische samenwerking. In 1984 adopteerde YWAM
een politiek die de staf toeliet samen te werken met katholieken wanneer dat mogelijk en wenselijk
was. Sindsdien heeft YWAM een katholiek geïnstalleerd, Rob Clarke, als directeur van hun discipelschapsopleidingsschool in Dublin.
Al Akimoff, YWAM’s directeur voor de Slavische Ministries, zegt dat YWAM-zendelingen niet de
intentie hebben om katholieken uit hun kerken weg te lokken. In plaats daarvan, zegt hij, introduceren zij katholieken in de kennis van Christus en helpen wij Christus-gecentreerde, evangelistische
katholieke gemeenschappen op te richten.
… YWAM heeft een belangrijke rol gespeeld in het voeden van de katholiek charismatische jeugd
in Duitsland en Engeland omdat hun discipelschapsprogramma’s tegemoet komen aan de nood die
niet gelenigd werd door de katholieke kerk.
Rob Clarke, YWAM’s Rooms-katholieke nationale directeur in Ierland zei: ‘Wij trachten het idee te
verlaten om gewoon katholieken te “bekeren” - dit wil zeggen: hen om te vormen tot protestanten en naar een structuur te gaan van bediening binnen de katholieke kerk’ (Fundamentalist Digest,
mei-juni 1993).
Floyd McClung, voormalig hoofd van YWAM, verenigt zich dikwijls met Rooms-katholieken. Bijvoorbeeld, hij vormde één span met tienduizenden Rooms-katholieken, inbegrepen honderden
priesters en nonnen, op het North American Congress on the Holy Spirit & World Evangelization in
juli 1987 en augustus 1990. YWAM stond in het centrum van deze onschriftuurlijke conferenties.
In januari 1997 participeerde YWAM leider Bruce Clewett (nationaal directeur van YWAM in Oostenrijk) in een historische oecumenische aanbiddingsdienst in de stadskathedraal St. Stefanus in
Wenen. Katholiek aartsbisschop Christoph Schonborn inviteerde protestanten en baptisten om het
programma te leiden. Ongeveer 2.000 daagden er op voor het evenement. Een Vineyardkerk voorzag in een rock-stijl muzikale band, bestaande uit elektrische guitaren, saxofoon, keyboard en
drums. Charisma magazine beschreef de meeting: “Deelnemers uit alle denominaties waren openlijk blij - zelfs ontroerd, zei een van de organisatoren. De dienst bevatte ‘elektrische’ vrije kerkelijke aanbidding, contemplatieve katholieke hymnes, persoonlijke getuigenissen, Schriftlezingen, een
evangelische preek, worship dance, een katholieke processie waarin het kruis werd gedragen, een
lichtceremonie en meer” (Charisma, mei 1997). YWAM’s Bruce Clewett commentarieerde dat er
twee opmerkelijke dingen waren aan deze dienst: “Ten eerste, dat de aartsbisschop evangelische en
onafhankelijke charismatische kerkleiders niet zomaar als gasten inviteerde, maar veeleer om mee
te werken aan het programma. Ten tweede, dat de protestanten zo enthousiast waren om te komen!”
Mark Alexander rapporteert het volgende:
“Rond februari 2006 kwam ik in een groep jonge mensen die pas de Discipleship Training School
(DTS) van YWAM voltooid hadden. Ze zeiden dat zij op een missie waren al werkend met katholieken tijdens een conferentie in de Brisbane City Hall. Niet in staat te begrijpen hoe protestantse
zendelingen een katholieke conferentie konden bezoeken om te evangeliseren, ondervroeg ik hen
om tot de ontdekking te komen dat zij praktiserende katholieken waren (geen ex-katholieken), volledig geïntegreerd in YWAM. Zij verdedigden krachtig Mariolatrie, de mis, traditie en andere dwalingen van het Rooms-katholicisme. Deze jongeren waren zonet behandeld door een zogenaamde
protestantse zendingsorganisatie. Zij waren als katholieken bij YWAM gegaan en na hun DTS waren ze nog steeds katholieken. Het was hoogst schokkend te zien hoe deze jongeren op de Brede
Weg liepen maar niettemin dachten de Heer te dienen. Ik belde YWAM om te horen te krijgen:
‘Katholieken zijn welkom, en de schoonheid van dit alles is dat er geen conflict is tussen denomina2

ties’. Sinds wanneer is het Rooms-katholicisme een christelijke denominatie?” (Mark Alexander,
“YWAM’s Ecumenical Error”, http://www.christianissues.biz/ywam.html).
John White, zendeling voor Australië, rapporteert het volgende:
“Op het Jezus Festival van YWAM Letland, onderscheidde een 30 kilogram zware cake de 5de verjaardag van YWAM Letland’s grootste jaarlijkse Jezus Festival. In Liepaja, aan de Baltische kust
van Letland, een stad die gekend is voor festivals en concerten, waren 500 gelovigen van verschillende denominaties vergaderd om sprekers te horen zoals Peter Iliyn [Noord-Amerikaans directeur
van YWAM], Tjebbo v.d. Eijkhoff, Maris Dzelzs en Loren Cunningham [medestichter van
YWAM] en zijn vrouw Darlene in voltallige sessies en seminars over aanbidding, evangelisatie en
Heilige Geest. Een evangelisatieteam van Zweden en Letlanders, geleid door Tjebbo, zag meer dan
700 responses. De gebeurtenis werd gekenmerkt door doorbraken in eenheid, met een katholieke
bisschop die deelnam alsook zanggroepen van zowel katholieke als charismatische kerken. Gebed
en bekering voor de natie en voor de kerk waren een blijk van getuigenis van mensen uit verschillende denominaties die samen baden voor eenheid. Pers- en Tv-verslagen waren erg positief”
(“Dangerous Parachurch Organizations”, Heads Up! 3 augustus 2012).
Buddy Smith, zendeling voor Australië en redacteur van Heads Up, rapporteert het volgende:
“Een YWAM-team kwam naar Malanda enkele jaren geleden en nam de basisschool RE-programma2. Een charismatische vrouw was toen de voorzitter. Er was helemaal GEEN bijbelles. Zij stelden
hun “team” op in rijen en deden een 5-minuten-dans vóór de leerlingen die op de vloer zaten. Toen
ze gedaan hadden, en hun leider opstond om zijn YWAM-speech te geven, stak een kleine jongen in
de voorste rij zijn hand op om een vraag te stellen, waarop de spreker hem dit toestond. Hij zei, in
kinderlijke eenvoud: ‘Wat heeft die dans met de Bijbel te maken?’ De leider werd erdoor gevangen.
Hij keek enkele seconden beduusd, grijnsde in verlegenheid, en antwoordde: ‘Wel, niets. We zagen
dat het gedaan werd in Townsville en het beviel me zodat we het aanleerden om het hier in Malanda
te brengen’. Ik herinnerde me hoeveel wijzer die kleine jongen was dan de YWAM leider. Zelfs een
kleine jongen wist dat. Als het niets met de Bijbel te maken had, dan hoorde dat niet thuis in een
RE-programma” (“Dangerous Parachurch Organizations”, Heads Up! 3 augustus 2012).
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