Meer dan de helft van de Afrikaanse bevolking is christelijk (als we
inclusief denken). Van Caïro tot Kaapstad, van Senegal tot Somalië, overal
zijn christelijke kerken, bovengronds én ondergronds. Maar Afrika is ook
het continent met enorme problemen: aids, corruptie en geweld vinden
we met name in de ‘christelijke landen’ in het zuiden. Hoe kan dat? De
Nigeriaan dr. Tokunboh Adeyemo droomt van een reformatie in Afrika.

Afrika heeft

reformatie nodig
Als we geloven dat het evangelie mensen verandert,
dan geldt dat toch ook voor Afrika? En als in sommige Afrikaanse landen meer dan de helft van de
bevolking christen is, dan moet dat toch te merken
zijn in de samenleving? Hoe kan het dan zo zijn dat
juist in landen als Oeganda en Zuid-Afrika de ziekte
aids zo wijd verspreid is? Hoe kan het dan dat landen als Nigeria en Kenia bekend zijn vanwege corrup
tie? En waarom werden juist in een land als Ruanda
zoveel mensen afgeslacht?
Begin november had ik het voorrecht om ‘The Africa
Conference’ in Engeland te bezoeken en te horen hoe
dr. Tokunboh Adeyemo tegen deze zaken aan kijkt.
Adeyemo was 25 jaar lang algemeen secretaris van
de Evangelische Alliantie in Afrika. Nu is hij vooral
bekend als redacteur van het pas verschenen ‘Africa
Bible Commentary’ en als directeur van het ‘Centre
for Biblical Transformation’ (CBT) in Nairobi, Kenia.

De paradox
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Leiderschap
De kern van het probleem zit volgens Adeyemo bij
de leiders in kerk en samenleving. Vis begint bij de
kop te rotten, is zijn spreekwoord. Als de leiders in
de samenleving niet het goede voorbeeld geven, dan
is er van de bevolking nog minder te verwachten. In
de twintigste eeuw hebben Afrikaanse leiders gevochten tegen de kolonisators. “We hebben nu in de 21ste
eeuw een generatie leiders nodig die kunnen en willen bouwen aan een beter Afrika”, aldus Adeyemo.

Reformatie
Afrika heeft een reformatie nodig, te beginnen bij de
leiders. Adeyemo gebruikt hierbij een stevig mission
statement: “Ik wil de totale transformatie van Afrika
zien voltrekken in een periode van twee generaties.
Dan heb ik het over een radicale verandering door
de Heilige Geest op basis van het Woord van God”.
De directeur van het CBT denkt hierbij aan drie elementen: berouw en omkeer, een concentratie op het
Woord en je handel en wandel in overeenstemming
brengen met Gods goede voorschriften. Alleen vanuit die reformatie is er hoop voor Afrika. Hoe ziet
zo’n nieuwe samenleving er dan uit? Adeyemo geeft
ons een ‘checklist’:
• Iedereen heeft genoeg
• Een democratische overheid, zonder corruptie
• Bevolkingsgroepen leven in vrede samen
• Burgerrechten, ook voor de armen
• Het Micha-mandaat: recht doen, trouw betrachten, nederig zijn voor God
• Gelovigen omarmen Christus en leven volgens
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Behalve de vragen naar de impact van het christelijke geloof in Afrika, kunnen we daar nog heel wat
vragen over de grote problemen van het continent
bovenop stapelen. Hoe kan het dat de mensen die
op goud en andere bodemschatten wonen, moeten
bedelen om brood? Hoe kan het dat het werelddeel
waar de eerste mensen hebben gewoond, de laatste
zijn als het gaat om ontwikkeling? En hoe kan het
zijn dat volken die gastvrij zijn voor buitenstaanders,
vijandig zijn tegenover hun buren? Dat is het raadsel van Afrika, de paradox.

Déze spreuk moet zeker voor hem of haar gelden:
‘de herder moet hetzelfde ruiken als de schapen’. Als
een leider in kerk of samenleving niet weet waar ‘de
gewone man’ mee bezig is, kan het geen goede leider
zijn. Ook daarin is Jezus ons ten voorbeeld.

Partnerschap
Het Westen moet blijven investeren in Afrika.
Daarbij is ‘eenheid in verscheidenheid’ de kern. We
moeten elkaar accepteren als partners. Alleen dan
kunnen we grote dingen verwachten. Tijdens de
conferentie zongen we dit lied: If you believe, and
I believe, and we together pray. The Holy Spirit will
come down and Africa will be saved. Zullen we samen
bidden dat Afrika gezegend wordt? Dan kan het zo
maar gebeuren dat we in die zegen mogen delen.
De conferentie werd georganiseerd door AIM 
International: www.aimint.org
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