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Hoofdstuk 1

Nieuwe evangelisatie in vogelvlucht

Wat is de nieuwe evangelisatie?
In zekere zin is dat een vraag die makkelijker beantwoord 
kan worden door het te laten zien, dan door er over te ver
tellen. We begrijpen wat het is, als we het tegenkomen. We 
weten wat het is, als we het zien. En de laatste paar jaar heb 
ik van dichtbij, in de levens van drie van mijn vrienden, 
persoonlijk gezien wat het is.

Hier volgen hun verhalen.

Een bekering
De abortuskliniek van Planned Parenthood in Bryan, Texas, 
2009.

Elke morgen als Abby Johnson, directeur van de kliniek, 
uit haar auto stapte en naar haar kantoor liep, was er al
tijd wel een van de jonge, nietopdringerige pro-life activis
ten die haar aansprak. Geen van hen viel haar ooit lastig. 
Zij beledigden haar niet. Degene die er die dag toevallig 
stond, zei gewoonlijk alleen ‘hallo’, vroeg hoe ze het maak
te en praatte wat met haar over de komende dag. Op den 
duur begonnen daar vriendschappen uit te ontstaan – wat 
betekende dat mevrouw Johnson in oktober dat jaar be
sloot het hele abortusgebeuren aan de kant te zetten; zij 
had vrienden tot wie zij zich kon wenden1.   

Gedurende de twee jaar die daarop volgden, bereidde 
de van huis uit doopsgezinde maar episcopaals georiën
teerde Abby Johnson zich voor op de toetreding tot de ka
tholieke Kerk.

In december 2011 ontving zij voor het eerst de H. Com

 1 Abby Johnson, Unplanned, Carol Stream, IL: Tyndale Momen
tum, 2011.
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munie.
 
Een moment van bewustwording
Het tweede verhaal vond plaats op Goede Vrijdag 2004.

De acteur Kevin James verbleef die lente in New York 
City wegens de opnames voor de film Hitch, met Will 
Smith. Hoewel James, die een katholieke opvoeding had 
gehad, zich niet officieel uit de katholieke Kerk had laten 
uitschrijven, was hij ook niet echt een praktiserende katho
liek. God en de H. Mis waren geen prioriteiten voor hem 
en zijn kennis van wat de Kerk leert, was, zoals bij zoveel 
katholieken van zijn leeftijd, minimaal.

Op Goede Vrijdag echter belde zijn vader. Tijdens het 
gesprek herinnerde James sr. zijn zoon eraan, dat hij speci
aal die dag zich een beetje moest inhouden met feesten en 
dat hij moest denken aan wat Christus voor hem gedaan 
had. Terwijl zij nog aan het praten waren, liep James langs 
een bioscoop waar The Passion of the Christ van Mel Gibson 
werd gedraaid. Hij vroeg zijn vader of het een goed idee 
was om op Goede Vrijdag die film te gaan zien. Het ant
woord was ‘Ja, zeer zeker.’

Acht jaar later, in een interview met Raymond Arroyo, 
beschreef James hoe de volgende drie uren voor hem een 
keerpunt in zijn leven betekenden. 

‘Ik werd er volledig door van mijn stuk gebracht’, legde 
hij uit en gaf aan dat de film hem ertoe aanzette weer naar 
de Mis te gaan, meer over zijn geloof te leren en de devote 
praktiserende katholiek te worden, die hij nu is2.    

Thuiskomst
Nu het laatste verhaal, dat begint in 1960.

In dat jaar kwam Francis Beckwith ter wereld, in New 

 2 Interview met Raymond Arroyo, The World over, 10 oktober, 
2012. 


