
Evangelisatie en de gemeente (2) 
 
 
 
Getuigen kunnen we niet worden, we zijn het al 
In Mattheüs 5:13-14 noemt Jezus Zijn leerlingen en daarmee allen die Hem willen volgen 
“zout der aarde” en “licht der wereld”. Het is interessant om te zien wat Jezus hier niet zegt, 
omdat wij nu juist vaak denken dat Hij dat wel zegt. Jezus zegt niet dat wij onder bepaalde 
voorwaarden, met een bijzondere roeping, als de nood aan de man is, misschien Zijn getuigen 
kunnen zijn. Nee, vlakweg noemt Hij ons “zout der aarde” en “licht der wereld”. Dit is geen 
voorspelling, dit is een aanstelling! Wij zijn zout en licht, wij zijn Christus’ getuigen, of wij 
dat willen of niet.  
 
Wanneer onze buurman weet dat wij christen zijn, ontvangt hij zijn kennis over het geloof via 
ons. Alles wat hij weet of denkt te weten over christendom en kerk, verbindt hij met zijn 
christelijke buren. Dat geldt niet alleen wanneer wij christenen van ‘offeranden èn 
barmhartigheid’ (Matth. 9:13) zijn. Nee, ook wanneer hij van ons alleen veroordeling en 
afkeer te zien krijgt, zijn wij getuigen. Alleen niet zulke beste… Waar het om gaat, is dat 
mensen hun mening over het geloof doorgaans vormen via de christenen die zij kennen.  
 
Getuige-zijn is een wonder! 
Nu slaat bij sommigen misschien de angst om het hart. Als we tot ons door laten dringen wat 
het betekent dat wij het ‘vijfde Evangelie’ zijn -het enige Evangelie dat de meeste mensen 
ooit lezen- worden we ons pas goed bewust van onze zwakheid en zonde en ons gebrekkige 
christelijke leven. Hoe moeten mensen ooit via ons Christus leren kennen? Maar dat is nu 
juist het wonder. Want zou Christus onze tekortkomingen niet kennen? Hij heeft ons “zout en 
licht” genoemd. Mensen die ons kennen, zouden wel beter weten dan juist ons uit te kiezen! 
En Christus doet het. Hij doet het niet, omdat Hij ons minder goed kent dan onze familie en 
vrienden. Hij kent ons veel beter en weet dat van ons niets is te verwachten. Maar Hij neemt 
ons in Zijn dienst. Kort en krachtig: “Gij zult Mijn getuigen zijn” (Hand. 1:8). Wanneer we 
beseffen wat het betekent dat Zijn kracht in zwakheid wordt volbracht, worden we door deze 
woorden niet afgeschrikt. Dan buigen wij en zeggen: “Als het Uw wil is, Heere, laat mij zien 
waar ik U kan dienen”. Het heeft de Heere behaagd om door ons als Zijn gemeente andere 
mensen te bereiken. Evangelisatie is Gods geschenk aan de gemeente. Het feit dat Hij het 
belangrijkste werk op aarde aan ons toevertrouwt, is het grootste blijk van genade dat wij ooit 
kunnen wensen. Prijs God!  
 
De gemeente 
Wat op persoonlijk niveau geldt, geldt ook voor de gemeente. Als gemeente zijn wij een stad 
op een berg. Daar is geen ontkomen aan. Maar willen wij ontkomen aan Gods mooiste 
geschenk aan ons? Hoe kunnen wij dan gemeente zijn naar Gods bedoeling met deze wereld?  
 
Twee opmerkingen vooraf. In de eerste plaats is het natuurlijk niet mogelijk om hier 
uitputtend op van alles in te gaan.  Ik zal me daarom beperken tot twee onderwerpen: de opzet 
van de gemeente en de gaven in de gemeente. In de tweede plaats: het is mijn overtuiging dat 
veel van onze gemeenten moeten veranderen, willen zij werkelijk missionair zijn. Dit heeft 
niet zoveel te maken met de vraag of gemeenten vooruitstrevender moeten worden of juist 
niet. Ook een ‘moderne’ gemeente, waar vlot gezongen wordt, waar de avondmaalstafel goed 
bezet is, waar een vrolijke liturgie is, kan erg naar binnen gekeerd zijn. Men kan het zo 
gezellig hebben met elkaar, dat men aan de wereld niet toekomt. En andersom zijn er 



behoudende gemeenten, waar het liturgisch allemaal wat minder eigentijds is, maar waar men 
oprecht zoekt naar wegen om de wereld om hen heen te bereiken. Een benadering die 
missionair gemeente-zijn gelijkstelt met een bepaalde kerkelijke ligging, is veel te 
oppervlakkig.  
 
Ten diepste gaat het erom of wij Christus willen volgen, de wereld in. Dat betekent concreet 
dat wij allen bereid moeten zijn onze verworvenheden en dierbare gewoonten af te leggen en 
heel dicht bij de mensen te komen. Wij kunnen nauwelijks inschatten hoe diep de kloof is 
tussen kerk en wereld. Naar mijn inzicht, moeten heel veel Christelijke Gereformeerde 
Kerken zich op dit punt goed onderzoeken. We kunnen eenvoudig niet onze eigen cultuur 
voortzetten (hier en daar een tikje aangepast) en tegelijk wensen dat mensen van buiten 
Christus-belijdend lid worden in die kerken. Willen wij bij evangelisatie onze eigen culturele 
dierbaarheden op de ander overdragen of willen wij beginnen waar deze persoon is? En laten 
we niet te snel zeggen dat we ‘natuurlijk’ het laatste willen, want de praktijk zegt zo vaak iets 
anders… 
 
De opzet van de gemeente 
In het vorige artikel is gesteld dat missionair gemeente-zijn meer een kwestie is van zijn dan 
van doen. Voordat we allerlei bijzondere activiteiten beginnen, moeten we nagaan in hoeverre 
onze gemeente een open gemeente is. Zijn er belemmeringen voor een niet-kerkelijk iemand 
om onze gemeente te bezoeken en er eventueel lid van te worden? Positief gesteld: wat zijn 
onze mogelijkheden om zo iemand te verwelkomen? Ik denk dat er veel mogelijkheden zijn, 
onder de voorwaarde dat wij ook in ons eigen vlees willen snijden uit verlangen dat 
sommigen voor Christus worden gewonnen. 
 
Laten we daarom eens beginnen met ons hele gemeenteleven onder de loep te nemen en 
steeds te vragen wat er nodig is om deze activiteit toegankelijk(er) te maken voor niet-
kerkelijken. Overigens is dat wat wij fijn en toegankelijk vinden, meestal niet dat wat een 
buitenkerkelijke aantrekkelijk vindt. En andersom: dat waar wij het moeilijk mee hebben, is 
niet altijd de moeite van de buitenkerkelijke. Soms is het daarom nodig om hulp in te 
schakelen. En voor kerken die echt ‘durven’: ga eens om de tafel zitten met een aantal 
buitenkerkelijke vrienden en bekenden en vraag hen wat zij verwachten van de kerk. Zij zijn 
deskundig bij uitstek!  
 
Vaak vindt ook toerusting op het gebied van getuige-zijn hier een plaats. De cultuur om ons 
heen verschilt zoveel van onze ‘kerkcultuur’ dat kerkleden in feite een ‘zendingstraining’ 
zouden moeten krijgen. Waarom zijn we er zo gespitst op dat mensen die worden uitgezonden 
naar verre landen een goede voorbereiding ontvangen en vragen we niet hetzelfde voor 
mensen die ‘dichtbij huis’ zending bedrijven? 
 
Uit recent onderzoek is gebleken dat de helft van de buitenkerkelijken van tijd tot tijd een 
kerkdienst bezoekt. Dit zijn bijna altijd trouwdiensten of begrafenisdiensten. Het lijkt me dat 
hier een geweldige kans ligt. We hoeven deze mensen niet op te zoeken. In deze bijzondere 
diensten komen ze al. Een gemeente die hen wil bereiken, zal er dus alles aan moeten doen 
om de rouw- en trouwdiensten (en eventueel de doopdiensten) zo laagdrempelig mogelijk te 
maken. Laagdrempeligheid heeft gevolgen voor de prediking, de liturgie, de manier van 
informatie verschaffen en vooral voor de gemeente. Echte laagdrempeligheid begint bij 
‘laagdrempelige mensen’, die er alles aan willen doen om mensen zich welkom te laten 
voelen. 
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In het algemeen is het belangrijk om mensen de tijd te geven om te wennen aan een gemeente. 
Daarvoor zijn kleine kringen heel geschikt. In tal van gemeenten draaien dit soort kringen, 
waarbij een aantal gemeenteleden, samen met een of meer belangstellende niet-kerkelijken 
bijbelstudie doen. Mensen hebben hier de ruimte om hun vragen te stellen en vrienden te 
maken. Op deze manier hebben heel wat buitenkerkelijken de weg gevonden naar een 
christelijke gemeente. 
 
Hier is geen recept te geven dat past voor elke gemeente. Creativiteit is nodig, een creativiteit 
die voortkomt uit de liefde van Christus voor verloren mensen. Wij moeten als het ware ‘de 
onkerkelijke een onkerkelijke worden’. Dat is de weg van zelfopoffering die Christus wees en 
die Paulus volgde (1 Kor. 9:19-22). Het is ook de weg die Hij ons wijst om zelf het heil te 
beërven (1 Kor. 9:23). 
 
Gaven in de gemeente 
Niet iedereen heeft de bijzondere gave om gemakkelijk met andere mensen over het geloof te 
spreken en ze tot Christus te leiden. Maar God vraagt wel van iedereen om dienstbaar te zijn 
aan de verkondiging van Zijn heil. Wij zijn niet allemaal evangelisten, maar wij zijn wel 
allemaal getuigen. In de gemeente mogen wij ontdekken waar onze gaven liggen en hoe wij 
die dienstbaar kunnen maken aan Gods opdracht. Het zou geweldig zijn wanneer de mensen 
met bijzondere gaven op het gebied van evangelisatie zoveel mogelijk worden vrijgesteld 
voor die taak. Daarbij worden zij ondersteund door een biddende en werkende gemeente, die 
hen ander werk uit handen neemt. 
 
Tenslotte 
Evangelisatie zal nooit gemakkelijk worden. Maar we kunnen er wellicht ontspannener mee 
omgaan als we gaan zien wat het betekent dat wij getuigen zijn. We hoeven dat niet meer 
waar te maken of te bewerken. Het is Gods geschenk aan ons. Laten wij ons daarom dankbaar 
beschikbaar stellen en zoeken wat onze hand vindt om te doen. De weg van getuigen is de 
weg van afhankelijkheid. 
 
(1484 woorden) 
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