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De rush naar Relevantie is 
de weg naar de ondergang 

door Paul Proctor, 22-7-2009, NewsWithViews.com 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V. 

 
Ik zou wel eens willen weten wie christenen en hun leiders de notie verkocht dat de kerk op een of 
andere manier meer “relevant” zou moeten zijn voor de cultuur, om haar voor Christus te winnen. 
Je kan vandaag nauwelijks ontsnappen aan dat woord in christelijke kringen. Het woord is absoluut 
overal waar er gelovigen zijn, en het wordt onophoudelijk gebruikt langszij andere trendy termen 
zoals “aansluiten”, “passie”, “doelgericht” en “tolerantie”. Het vliegt uit de monden van kerkleiders 
alsof het om een heilig, bijbels principe gaat dat gedragen zou moeten worden als een tefillin1 op 
onze voorhoofden en verkondigd vanaf de daken, opdat we toch maar geen contrast zouden vormen 
met de cultuur waarin we leven. 
Het woord “relevant” komt niet voor in de Bijbel, behalve in één vers van een zogenaamde bijbel-
versie, indien u het kan opbrengen The Message2 een Bijbel te noemen. Maar, de verbazingwek-
kende ironie wil nu dat dit vers precies weergeeft waarom christenen zouden moeten vermijden 
relevant te zijn: 

“Don’t be flip with the sacred. Banter and silliness give no honor to God. Don’t reduce holy 
mysteries to slogans. In trying to be relevant, you’re only being cute and inviting sacrilege”3 – 
Mattheüs 7:6.4 

Is dat niet een accurate beschrijving van de hedendaagse relevante kerk: leuk, onernstig, dwaas, vol 
slogans en heiligschennis? Dat gaat voor mij helemaal op voor de seeker-sensitive, purpose-driven 
en emerging church! 
In de hele Schrift, het Oude en het Nieuwe Testament, wordt naar Gods volk herhaaldelijk verwe-
zen als Gods “eigen volk” (Exodus 19:5, Deuteronomium 14:2, 26:18, Titus 2:14 & 1 Petrus 2:9). 
Hierover heb ik over de jaren heen herhaaldelijk geschreven. 
Dat betekent dat wij door de wereld om ons heen als onderscheiden moeten gezien worden. Maar 
hoe kunnen christenen zowel onderscheiden als relevant zijn? En hoe moet men “aansluiten” met 
een cultuur zonder een ongelijk span te vormen? 

 
Onderscheiden zijn, dat is precies waar geheiligd en apart gezet voor God helemaal over gaat.  

 
1 Hier wordt het zwarte leren doosje bedoeld dat door joden op het voorhoofd gedragen wordt en waarin gedeelten uit 
de thora op perkament zijn ondergebracht. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Tefillin. 
2 http://www.verhoevenmarc.be/PDF/theMessage.pdf  
3 Vertaald: “Behandel het heilige niet ongepast. Scherts en dwaasheid geven God geen eer. Verlaag de heilige geheimen 
niet tot slogans. Met te trachten relevant te zijn, ben je enkel leuke en attractieve heiligschennis”. 
4 Mattheüs 7:6 HSV: “Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op 
enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren”. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tefillin.
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/theMessage.pdf
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Wij worden beslist niet geacht te handelen zoals, en te gelijken op, de rest van de wereld. Wij zijn 
niet geroepen om ons in te mengen. 
Ons wordt bevolen: “Ga uit hun midden weg en zonder u van hen af ”5 en blink uit als een getuige-
nis van Gods kracht en aanwezigheid in een corrupte wereld! Ziet u, als wij niet anders lijken en 
handelen dan de wereld rondom ons, dan zijn we niet onderscheiden. 
Maar de kerk leert geen heiliging meer omdat het een niet modieus, onpopulair en ouderwets woord 
is dat zondaars afschrikt en christenen afscheidt van de “cool”- cultuur. Nee, de hedendaagse kerk 
heeft daarentegen haar hart gezet op meer relevantie voor de cultuur, in plaats van rechtvaardigheid 
voor God, in een trotse en kolossale inspanning om Jezus te helpen met de cijfers op te krikken. 

“Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” en relevant zijn? 
Ik denk van niet! 
Naar mijn mening is het woord “relevant” gewoon een andere duivels-dialectische term, verkocht 
aan de kerk als een slimme manier om christenen te helpen beroep te doen op het vlees van de ver-
lorenen en hen onder te brengen in de Beëlzebub Club zonder dat het lijkt dat het christelijk geloof 
gecompromitteerd wordt. Maar dat is exact wat de term doet. En hoe meer relevant men wordt voor 
de vijanden van Christus, hoe meer irrelevant zij worden voor God. 
Een predikant van een lokale megakerk vertelde me een paar dagen geleden trots dat hij bekend 
staat als de pastor van de “coolste kerk in de stad”. Hij gebruikte herhaaldelijk het woord “cool”, 
alsof dat op mij indruk zou maken en het lidmaatschap daar aantrekkelijker zou maken. Maar hij 
realiseerde zich niet dat dit op mij eigenlijk een tegenovergesteld effect zou hebben. En zo was hij 
een beetje verrast, en beledigd, toen ik hem zei “dat cool geen vrucht van de Geest is”. 
Als christenen enige relevantie hebben voor deze wereld, dan is het dat wij het Evangelie delen met 
ongelovigen, die, zoals wijzelf, een zondige natuur hebben. Dat is de hele relevantie voor deze we-
reld die christenen nodig hebben om getuigenis af te leggen van de reddende genade die door Jezus 
Christus kwam. Het is beslist niet nodig dat we meer relevantie uitzoeken dan we reeds hebben. 
Zullen we dan de helgebonden cultuur, waaruit we gered werden, gaan imiteren als een middel om 
haar gunst, coöperatie en participatie te winnen? Dat is geen evangelisatie - dat is capitulatie. 
Geheiligd zijn betekent dat we nu Iemand anders toebehoren - Iemand Die onze overtredingen en 
zonden heeft vergeven en ons uitgeroepen heeft, uit onze oude levens van verdorvenheid en rebel-
lie, om een “levend slachtoffer, heilig en voor God welgevallig”6 te zijn. 
Het volstaat te zeggen dat wij als christenen onze tijd beter besteden met tegen de stroom van com-
promis en corruptie in te varen, dan het vinden van trendy raften om daarmee de stroomversnellin-
gen van relevantie af te razen, over de watervallen naar onze geestelijke ondergang toe. 

“Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de 
HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem 
niet een woord” – 1 Koningen 18:21. 

 
 

 
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

 
5 2 Korinthiërs 6:14-17: “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want ... welke gemeenschap is er tussen licht en 
duisternis? ... Ga daarom uit hun midden weg en zonder u van hen af, zegt de Heere. En: Raak niet aan wat onrein is, en 
Ik zal u aannemen. Ik zal u tot een Vader zijn en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige”. 
6 Romeinen 12:1. 
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