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Iemand die heel verschrikkelijk gereformeerd wilde zijn, zei eens: "Bij de Pinkstergemeenten hebben ze de Bijbel, maar wij
hebben de belijdenis." De broeder die mij dat vertelde, vond die uitspraak nogal vermakelijk. Je moet de humor er ook wel
van inzien, als je gaat evangeliseren. Immers, juist in het evangelisatiewerk moet duidelijk worden dat het gaat om Gods
Woord. Het Woord gaat voorop. De belijdenis wil dat Woord aan het woord hebben.
In dit artikel gaat het erom wat dat betekent voor twee groepen die elkaar in het evangelisatiewerk ontmoeten. De leden
van de kerk gaan op weg: zij mogen werken met de belijdenis. Op die weg komen zij in gesprek met anderen: die mogen
gaan leren over de belijdenis.

1. Werken met de belijdenis
1.1. Spreken vanuit de belijdenis
Wie het verhaal leest van het ontstaan van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, ziet hoe via die belijdenis een vervolgde kerk
zich aan de wereld presenteert (naar 1 Petrus 3:15). De gereformeerde belijdenis is een middel om uit te dragen wie je
bent.
Is dat voor ons nog zo? Sinds we als gereformeerden meer de neiging hebben ons met onszelf bezig te houden dan met de
wereld om ons heen, is de belijdenis toetssteen geworden van rechtzinnigheid. Als dat nog het enige is, zijn we het
missionaire karakter van de belijdenis uit het oog verloren. Komt dat ook niet, omdat we te weinig oog hebben voor het
missionaire karakter van de gemeente?
Wanneer we contact zoeken en vinden met mensen, komt de vraag op hoe je het evangelie het beste kunt verwoorden.
We zien dan ook dat uit de evangelische (= evangeliserende) beweging allerlei materiaal komt om het geloof te
verwoorden. Het gaat om boekjes als De weg terug of Stappen naar vrede met God, waarin kort de weg van de
verlossing wordt getekend. Voor een eerste confrontatie zijn deze boekjes wel te gebruiken.
Maar voor verder gesprek hebben we de gereformeerde belijdenis, om te zeggen wat we geloven en wie we zijn. Je krijgt
bijvoorbeeld vragen als: 'Wat is gereformeerd? Hoe denken jullie over het gaan in militaire dienst? Moet je de overheid wel
gehoorzamen?' En als vanzelf grijp je naar de belijdenis, waarin we rekenschap aflegden van de hoop die in ons is.
In een missionaire gemeente krijgt de belijdenis weer missionaire betekenis.

1.2. Spreken volgens de belijdenis
De belijdenis is middel om te spreken in evangelisatiewerk, maar ook toetssteen voor de manier van werken. De
gereformeerde belijdenis helpt ons de klanken van het evangelie zuiver te laten klinken in ons spreken met mensen buiten
de kerk.
Ik wil dat duidelijk maken met een voorbeeld. We horen vaak christenen evangeliseren in de trant van: 'Jezus houdt van je'.
En pas bekeerden getuigen: 'Toen ik hoorde dat Hij mij zo liefhad dat Hij voor mij stierf, brak er iets in mij'. Prachtig is het
als dat gebeurt.
Toch moet je de vraag stellen of je daarmee recht van Christus gesproken hebt. Houdt Hij van alle mensen die je
tegenkomt? Kun je dat zeggen? Evangelisatie vraagt goed doordenken over de bijbelse leer van de verzoening. De
Dordtse Leerregels helpen ons daarbij.
De Leerregels, die onderwijzen over de verkiezing, spreken in hoofdstuk 2 over de verzoening. Want je ziet de verzoening
anders, als je niet in de uitverkiezing gelooft.
*Geloof je niet in de uitverkiezing, dan zie je de verzoening als een mogelijkheid. Christus heeft het mogelijk gemaakt dat
mensen kiezen. Die mogelijkheid is er voor allen. Waarom kiest de één wel goed en de ander niet? Dat bepaalt de mens.
Hij heeft een vrije wil.
*Geloof je wel in de uitverkiezing, dan mag je de verzoening zien als een werkelijkheid. Christus heeft het werk helemaal
volbracht. Dat gaat om twee dingen: dat is zowel de verwerving door zijn bloed alsook de toepassing door zijn Geest. Hij
stierf dus voor mensen in wie Hij zijn werk ook volbrengt. Dat zijn de uitverkorenen. Waarom deelt de één er wel in en de
ander niet? Dat bepaalt God.

Deze leer heeft gevolgen voor de methodiek van de evangelisatie. Je moet niet zeggen: 'Christus stierf voor u'. Want dan
bied je iemand een mogelijke verzoening, die iemand zelf waar moet maken. Maar het gaat volgens de Bijbel om een
werkelijke verzoening, die God wil geven. Die bied je iemand door te zeggen: 'Christus is gestorven, Hij heeft alles



volbracht - kom tot Hem'.
Deze les uit de belijdenis geeft je onderweg ook goede moed. Wanneer het van mensen afhing of zij Christus' verzoening
aan zouden nemen, zou je wanhopen. Nu we weten dat het Gods aantal is dat Hij tot geloof zal brengen, blijven we het
evangelie met goede moed brengen.

2. Leren via de belijdenis
In het evangelisatiewerk gaat het om onderwijs. Door mensen te leren over Christus, werk je aan een keus. Globaal kun je
zeggen dat iemand die op de weg van Christus komt, drie stadia meemaakt.

2.1. Ontmoeting
Bij een eerste ontmoeting gaat het om uitleg van de betekenis van het werk van Jezus Christus voor zondaren. Ik gaf boven
al aan dat er boekjes uit met name evangelische kring zijn, die daarvoor een hulpmiddel kunnen vormen. Het nadeel van
boekjes is, vind ik, dat je zelf weinig aan het woord komt.
Het is beter om zelf eens op te gaan schrijven wat u zou willen zeggen, als u iemand in het kort moest vertellen wat de Here
Jezus voor hem of haar kan betekenen. U kunt als model daarvoor denken aan de Twaalf Artikelen. U kunt ook gebruik
maken van de drieslag van de Heidelbergse Catechismus, die ons leert dat we via kennis van zonde, verlossing en
dankbaarheid op Christus' weg gaan.
Ik gebruik dat soms via het voorbeeld van een drenkeling. Als mens in de zonde - mensen stemmen wel toe dat de wereld
om ons heen niet goed is - zijn we als een drenkeling in het water, die niet kan zwemmen. We kunnen onszelf er niet uit
redden. Gelukkig kwam de Redder voor ons het water in. Wie op de kant staat, valt zijn Redder om de hals. Als christen
mag je leven uit dankbaarheid.

2.2. Kennis
Wanneer na een eerste contact iemand aangeeft wel verder te willen horen over die Redder, kom je in gesprek. Via kennis
over Christus moet u werken naar een keus voor Christus.
Het lijkt mij belangrijk in deze fase je te oriënteren op de Bijbel zelf en de lijn van Gods openbaring. De bijbelcursus uit
onze kerken is daarvoor goed te gebruiken. Per cursusboekje is in het middengedeelte de lijn van Gods openbaring
aangegeven.
Wanneer u aan de geschiedenis van het Nieuwe Testament toekomt, kunt u de Twaalf Artikelen erbij gebruiken. De
Catechismus legt die uit. Een goed gesprek over deze dingen blijkt soms mogelijk wanneer je mensen eerst van te voren
een hoofdstuk laat lezen uit het boek van ds. C. Bijl, Wat het geloof verwacht. Om dat te kunnen behappen, moeten
mensen wel aardig wat aankunnen.
Het gaat erom te laten zien hoe alles in de Bijbel draait om Christus. Iemand moet leren inzien dat het in het christenleven
ook zo is. De bekering is een zaak die zich over het hele leven uitstrekt, waarbij Jezus Christus steeds meer het middelpunt
moet worden. De Heidelbergse Catechismus heeft dat in zondag 33 getekend als het wezen van de bekering.

2.3. Kerk
Bekering betekent openbloeien naar God en naar de ander. Wie zich echt bekeert, komt los van individualisme en komt
thuis in de kerk. Dat is het doel van gereformeerde evangelisatie. In deze laatste fase gaat het erom dat iemand kerkelijk
leert denken vanuit Christus, die niet zonder Lichaam zijn wil. In de praktijk zal dit de fase zijn van de belijdeniscatechisatie
die door ambtsdragers gegeven wordt. De nadruk zal dan liggen op kennis van de gereformeerde belijdenis om lid te
kunnen zijn van een gereformeerde kerk.
En dan? Na het zondagse feest dat iemand belijdenis deed of toegelaten werd tot de kerk, moet een proces volgen waarin
iemand steeds meer thuis raakt in de kerk. Maar al te gauw laten we na die zondag iemand aan zijn of haar lot over. Ik heb
dat zelf ook gedaan, omdat ik dacht dat ik genoeg onderwijs had gegeven. Het is fout. Je maakt het mensen veel te
moeilijk. Iemand moet een plaats vinden in de gemeente. Steun is daarbij blijvend nodig.
We doen dat in Venlo door bij toelating af te spreken, dat we samen al de artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis
zullen bespreken. De belijdenis functioneert dan ook als wegwijzer om iemand zich echt thuis te laten voelen in Gods huis.

Slot
Onze gereformeerde belijdenis is geschreven toen de kerk uiting gaf aan haar liefde voor Christus. Toen schaamde men
zich niet voor de wereld.
In die zin kun je zeggen dat de manier waarop wij met onze belijdenis omgaan, de thermometer is waarop staat aangegeven
hoe gezond ons geloof en onze kerk is.



Voorbereiding voor een verenigingsavond:
1. U kunt nog eens nakijken wat de bedoeling was van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en hoofdstuk 2 van de Dordtse

Leerregels lezen. Er zijn heel wat boeken over. Ik noem:
*  L. Doekes, Credo, Amsterdam 1975.
*  Drs. K. Exalto, In het rechte spoor. Inleiding tot de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Kampen 1987.
*  P.H. van der Laan, Belijdenissen (Scala-reeks). Barneveld 1990.
2. Verder is het goed, als u thuis opschrijft hoe u in drie minuten aan iemand het evangelie zou willen vertellen. Eens kwam

ik bij iemand op bezoek die patat zat te eten. Ik zei dat ik kwam voor de Bijbel. Hij zei: "Oké, ga je gang". Wat zou u
dan zeggen?

Wanneer u dat samen op de vereniging bespreekt, kunt u in het kerkblad van uw gemeente misschien een voorbeeld
plaatsen hoe het volgens u zou kunnen.


