Inleiding in het christelijke geloof

Alphacursus: een eigentijds en
laagdrempelig christelijk aanbod
-
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De van origine Britse Alpha
cursus wordt ook hier in Leiden aan
geboden in de Rooms Katholieke
Kerk. Pastoor Smith vertelt: "Het is
een laagdrempelige inleiding in het
christelijke geloof De deelnemers
komen samen onder het genot van
een maaltijd en leren over de kern van
de leer en over Jezus Christus."
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door Bas van Pampus
Via een aantal parochianen in Den
Haag kwam Smith ermee in aanraking in 1997. Ze waren enthousiast
door een protestantse Alpha-conferentie en wilden het graag uitproberen in hun eigen parochie. Die
ruimte kreeg hij van zijn toenma
hge pastoor Hofstede en in januari
1998 ging een groepje van zeven
mensen van start.
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Ontdekkiiigstocht
Smith: "De Alphacursus is een laagdrempelig samenkomen rondom de
kern van het christelijk geloof dat
verkend wordt: samen eten, samen
luisteren en samen delen over het
wezenlijke van het christelijke
geloof , dat begrijpelijk wordt uitgelegd. En dan gaat het niet primair
om wat wel en niet mag in onze
kerk, hoe je een beter mens kan worden, maar om de persoonlijke band
met Jezus Christus , die iedereen
kan ontwikkelen. Het is een leuke
en leerzame ontdekkingstocht,
onderlinge relaties groeien en er is
ruimte voor iedere vraag. In de loop
der jaren heeft de cursus vruchten
gedragen , bijvoorbeeld vrijwilligers
die zich hiervoor enorm inzetten
en deelnemers die verder komen
in het christelijk geloof. Dat geldt
niet voor iedereen , maar voor circa
tachtig procent wel."
De Alphacursus wordt wereldwijd
gegeven en ruim 24 miljoen men
sen hebben het aanbod gevolgd. In
Nederland hebben we het over dui
zenden deelnemers, die in christelijke gemeenschappen dit hebben
meegemaakt. De opzet is overal
hetzelfde: een gezamenlijke maaltijd, een inleiding, en een groepsgesprek. Onderwerpen die aan bod
komen zijn: wie is Jezus? Wat is
geloven? Hoe kun je bidden en de
bijbel lezen? Hoe kun je als chris
ten leven? Hoe zit het met goed en
kwaad in de wereld? Waar kun je
God ervaren? Wat is de zin van ons
leven?
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Relevantie
Volgens pastoor Smith is de Alphacursus zeker relevant voor onze
maatschappij, immers velen zoeken naar de diepere betekenis in
ons leven. En dit is een vrijblijvend
aanbod dat appelleert aan die zoektocht en dat mensen de mogelijkheid geeft om hun leven anders
in te richten. Pastoor Smith: "De
Alphacusus heeft ook mijn eigen
leven op verschillende wijzen beinvloed. Hierdoor sloot ik me aan bij
een bredere intemationale beweging, wat me veel inspirerende en
mooie contacten met andere christenen opleverde in andere landen
als Belgie, Duitsland , Frankrijk en
Engeland vooral."
" Het is voor mezelf ook wel een
uitdaging om de cursus eigentijds
en begrijpelijk te houden. De deelnemers hebben een zeer diverse
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De Alphacursus is een laagdrempelig
samenkomen rondom de kern van het
christelijk geloof (Foto: pr).

hoe we kunnen aansluiten bij hen
en het op een goede wijze kunnen
doorgeven. Dit vraagt ook vertrouwen in Gods hulp, Zijn Geest. En bij
elke Alphacursus zie je weer nieuwe mensen verschijnen die aan het
eind geraakt zijn door Gods liefde.
In een van mijn kerken wordt de
uitstroom door overlijden, ziekte
en verhuizing van gelovigen zelfs
gecompenseerd door de instroom
van nieuwe Alpha-gelovigen".
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