
Evangelisatie en de gemeente (1) 
 
 
Voor wie na zo’n kop niet verder leest… 
Wanneer we een stilte willen veroorzaken op verjaardagen, is het onderwerp ‘evangelisatie’ 
een goede keus. Het is iets waarbij veel christenen een soort kramp in de maag voelen, een 
vaag schuldgevoel, zoiets als een gevoelige kies die opspeelt als je eraan denkt. Evangelisatie 
geeft velen een besef van tekort schieten. Het woord ‘eigenlijk’ is daarbij heel geschikt om de 
gevoelens van deze christenen te omschrijven: ‘eigenlijk’ zou ik eens iets moeten zeggen 
tegen mijn buurman… ‘eigenlijk’ had ik allang mijn collega moeten laten weten wat geloof 
voor me betekent… ‘eigenlijk’ durf ik dat helemaal niet… 
 
Wanneer u zich herkent in deze omschrijving, is de verleiding groot om dit stukje over te 
slaan. Geen gezond mens is geneigd om zichzelf met plezier te pijnigen. Lezen over iets wat 
je liever wilt vergeten, vergroot alleen maar de onrust. Toch… het zou kunnen meevallen als 
u verder leest.  
 
Misschien wilt u wel graag getuigen, maar bent u bang of weet u niet hoe dat moet. Misschien 
zou u willen weten of het voor u mogelijk is om blijmoedig te evangeliseren, zoals de eerste 
christenen dat deden. Want evangelisatie is helaas voor een groot aantal christenen een 
krampachtige bezigheid, waarin je op een onnatuurlijke manier iets oninteressants vertelt aan 
iemand die dat niet wil weten. Het moet nu eenmaal -wie kan er met goed fatsoen tegen 
evangelisatie zijn?- maar het hoort niet bij de aangename kanten van het christelijke leven. 
 
Het is dè weg, maar geen gemakkelijke weg 
Om duidelijk te zijn, evangelisatie zal nooit gemakkelijk zijn. Toen de Heere Jezus tegen Zijn 
leerlingen zei: “Zoals Mij de Vader heeft gezonden, zend Ik ook u”, toonde Hij hun Zijn 
handen en Zijn zijde, als de tekenen van Zijn lijden (Joh. 20:20-22). Ik vraag me af of Petrus 
en Johannes en de anderen op dat moment wel ten volle beseften wat hun Meester hun 
duidelijk wilde maken. Zijn eigen zending door de Vader stelde Hij gelijk met hun zending 
door Hemzelf. En zoals Hij in die zending tot het uiterste gehoorzaam is geweest, zo zijn de 
leerlingen en zo zijn wij geroepen tot het uiterste gehoorzaam te zijn in onze zending. 
Vervolgens blies Jezus op hen en zei: “Ontvangt de Heilige Geest”.  
 
In die Geest zijn de apostelen inderdaad de weg gegaan die hun Heiland van hen vroeg. Met 
vreugde en vol goede moed. Wat Jezus ons wil duidelijk maken, is dat getuige zijn geen 
gemakkelijke weg is. Soms is het een lijdensweg. Maar er is geen mogelijkheid waarmee wij 
die weg zouden kunnen vermijden, want het is Zijn weg. En Hij heeft ons geroepen Hem te 
volgen. Het is dan ook de weg die Hij vóór ons is gegaan. Het is ook de weg die Hij, door 
Zijn Geest, mèt ons gaat. Zo mogen wij geloven dat iedereen die wij ontmoeten, door God 
gekend is, voordat wij hem of haar leren kennen.  En we mogen vertrouwen op de belofte dat 
de Heilige Geest ons de woorden in de mond zal geven (Mark. 13:11; Hand. 4:8). Een andere 
weg wijst de Heere niet. Maar als we bij Hem willen leven, zullen we die weg met vreugde 
gaan. Meer beloften geeft de Heiland niet. Maar het is genoeg. 
 
Gemeente en getuige 
Evangelisatie begint dus bij de zendende God. Laten we er daarom niet te gering over denken. 
In sommige (veel?) gemeentes lijkt het erop of evangelisatie iets is wat erbij komt, iets wat je 
‘ook’ nog kunt doen, wanneer alle interne (lees: echt belangrijke) zaken op orde zijn. In de 
praktijk komt het er dan op neer dat een groep enthousiastelingen en hobbyïsten een 



evangelisatiecommissie bemensen, die plaatsvervangend de taak van de gemeente mag 
uitvoeren. Maar wanneer evangelisatie iets is wat direct voorkomt uit Gods opdracht en Jezus’ 
roeping, kunnen we het niet uitbesteden. De eerste gemeente had geen 
evangelisatiecommissie en organiseerde geen evangelisatie-activiteiten. Toch groeide zij elke 
dag, zonder meer te doen dan ‘gewoon’ gemeente zijn, d.w.z. te volharden in het onderwijs en 
in de gemeenschap (Hand. 2:41-47). Het bestaan van een evangelisatiecommissie en het 
organiseren van acties is in dit licht geen gelukkige zaak: het wijst ons op tekorten in ons 
gemeente-zijn. Evangelisatie is bij ons vaak teveel iets ‘wat erbij komt’ en iets van speciale 
activiteiten en te weinig iets wat verbonden is met ons gemeente-zijn. Minder doen en meer 
zijn is daarom het motto. 
 
Gelukkig komt er de laatste tijd steeds meer aandacht voor, dat evangelisatie een taak is van 
de hele gemeente. Het is een kernactiviteit. We moeten ons ernstig afvragen waarom God 
Zich een gemeente heeft gekozen uit deze wereld. Is dat met het doel een gezellige club van 
gelijkgezinden te vormen? De vraag stellen is hem beantwoorden. Iemand heeft eens gezegd: 
“De kerk is de enige vereniging die bestaat vanwege het welzijn van haar niet-leden”. Dit is 
misschien wat te scherp aangezet, maar het legt wel een heel wezenlijk aspect van gemeente-
zijn bloot. God zoekt Zijn eer in de redding van de wereld. Daarvoor zet Hij Zijn gemeente in. 
 
De gemeente als proeftuin van de Geest 
Wij hebben de neiging om gemeente-zijn te definiëren van binnenuit. Dat gaat ongeveer zo: 
een gemeente is een goed functionerende kerkenraad (binnenste kring), een trouw publiek, 
een goed lopend verenigingsleven, groei in geloof enzovoort. Maar de Bijbel is veel meer 
geneigd gemeente-zijn te definiëren van buitenaf. Er is een verloren wereld. God heeft die 
wereld lief. Daarom heeft Hij Zijn Zoon gezonden (Joh. 3:16). En Zijn Zoon heeft Zijn 
volgelingen als vreugdeboden gezonden in die wereld om die boodschap te verkondigen. Die 
volgelingen vormen een nieuwe gemeenschap in een uiteengeslagen wereld. Dit is een 
gemeenschap die is gesticht door de Geest (Hand. 2), een gemeenschap waarvan Christus het 
middelpunt is (Ef. 2:11-22).  
 
De gemeente is als het ware een proeftuin van de Geest: het is de plaats waar God Zijn 
bedoelingen met de wereld zichtbaar maakt. Het is de plaats waar de genade gestalte krijgt, 
wanneer mensen -door de kracht van de Geest en het Woord- vergeving ontvangen, elkaar 
liefhebben, elkaar verdragen, elkaar vergeven, worden genezen, samen de knieën buigen en 
lofzingen. Laten we nooit vergeten hoe bijzonder de gemeente is! Paulus beschrijft in Efeze 2 
hoe de kerk als wezenlijk kenmerk de gemeenschap heeft. De kerk is per definitie geen club 
of vereniging. Clubs of verenigingen ontstaan wanneer mensen met gelijke interesses of 
gelijke achtergronden zich verenigen voor een gemeenschappelijk doel. De kerk heeft zich 
niet verenigd, maar is verenigd. “Hij is onze vrede”, zegt Paulus, “Die deze beiden één 
gemaakt heeft…” (Ef. 2:14). De kerk bestaat niet uit mensen met gelijke belangen of 
achtergronden. We zijn ongelijksoortige broeders en zusters. Broers en zussen worden elkaar 
gegeven; ze hebben elkaar niet uitgekozen. Waar ter wereld vind je zo’n gemeenschap? 
 
Als we ons daarom afvragen of er wel iemand is geïnteresseerd in onze boodschap, geloof ik 
dat het verschijnsel ‘kerk’ zelf al een geweldige boodschap is. In deze gebroken wereld, die 
hunkert naar gemeenschap, liefde en verbondenheid, waarin zoveel mensen leven uit kapotte 
gezinnen, mensen die al het vertrouwen verloren hebben, is de gemeente een wonderlijk 
geschenk.  
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Een missioniare kerk 
Ondanks dit, spreekt een recent NIPO-onderzoek duidelijke taal: de kerk heeft afgedaan voor 
een groot deel van de Nederlanders. Als we beseffen hoe hoog onze roeping is en hoe 
wonderlijk groot de gave die God ons in de gemeente heeft gegeven, hoe bestaat het dan dat 
de kerk (ook onze kerken) zo weinig mensen trekken van buitenaf? Wanneer die vraag wordt 
gesteld, beginnen al onze natuurlijke verdedigingsmechanismen te werken. We kunnen wijzen 
op de vijandschap van mensen tegenover het Evangelie, we kunnen ook naar binnen wijzen en 
vaststellen dat de gemeenteleden niet genoeg getuigen in hun dagelijks leven. En op zich zijn 
deze zaken (in elk geval de eerste) waar. Het is bijbels, het is verantwoord, maar -en dat is 
mijn zorg- het is ook veel te geruststellend. We kunnen met dit soort redeneringen zo snel de 
moeite wegpraten, het verdriet om de verlorenheid van deze wereld. En als we niet oppassen, 
brengen we met een fraaie theologische redenering ons geweten tot zwijgen.  
 
Ik wil al die dingen niet ontkennen, maar het is mijn diepe overtuiging dat het onze taak niet 
is om ons straatje schoon te vegen, maar ons te verootmoedigen onder het Woord van God. 
Wanneer we Gods bedoelingen met de gemeente kennen, kunnen we met deze 
verontschuldigingen niet volstaan. We moeten dan bereid zijn om kritisch te kijken naar ons 
gemeente-zijn en onszelf eerlijk af te vragen of daarin oorzaken zijn van de slechte reputatie 
van de kerk in Nederland. En anderzijds moeten we op zoek naar mogelijkheden om weer 
missionair gemeente te zijn: gemeente voor de buurt, gemeente voor de stad of het dorp. Ook 
hier bestaan geen gemakkelijke oplossingen! Maar gelukkig zien we steeds meer dat 
gemeenten ernst willen maken met hun roeping en beseffen dat het niet aangaat evangelisatie 
over te laten aan een commissie. Wie denkt dat het hier gaat om ‘vooruitstrevend’ of 
‘behoudend’, om ‘modern’ of ‘ouderwets’, heeft er niets van begrepen. Elke gemeente, 
ongeacht ligging, is door Christus gesteld tot een stad op een berg. 
 
In een volgend artikel wil ik een aantal praktische antwoorden geven op de vraag hoe we 
missionair gemeente kunnen zijn in deze tijd. 
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