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Evangeliseren - waarom?
Stel dat u komt bij iemand die erg ziek is. U ziet hoe ernstig de situatie is. Als er niet snel wordt ingegrepen, zal de patiënt
sterven. U weet welke ziekte het is én u hebt het medicijn. Als je dan niets doet en niets zegt, ben je verantwoordelijk voor
de gevolgen.
Mensen die leven zonder God en zonder Christus, zijn ten dode opgeschreven. Tenzij ze Christus leren kennen en in de
weg van geloof en bekering van Hem de verzoening van hun zonden en eeuwig leven ontvangen.
We zien mensen om ons heen op weg naar de dood. We kennen het medicijn: het evangelie dat er behoud is voor ieder die
in Christus gelooft. Hoe laten we zien dat we onze naasten liefhebben? Word je niet schuldig als je kán spreken en toch je
mond houdt?

Een evangeliserende gemeente - dat kan. Want het is Pinksteren geweest
We weten dat de Here Jezus in de hemel is. Daar is Hij de Koning, aan wie de Vader alle macht in handen gegeven heeft.
Christus gebruikt zijn macht in het bijzonder voor het welzijn van zijn kerk. Zij is zijn bruid. Hij verlangt ernaar, dat zij bij
Hem is en deelt in zijn glorie.
Om dat tot werkelijkheid te maken, heeft de Here Jezus de Heilige Geest uitgezonden. De komst van de Heilige Geest met
Pinksteren is bewijs dat de Here Jezus zijn werk op aarde voor onze verlossing op volmaakte wijze heeft volbracht. Als
loon op dat werk heeft Hij van de Vader volmacht ontvangen om de Heilige Geest naar zijn kerk te zenden. Sinds
Pinksteren werkt de Heilige Geest in de kerk als nooit tevoren. Hij is 'uitgestort', Hand. 2:33. De kerk is gedoopt met de
Heilige Geest, Hand. 1:5. Niet met een paar druppels, maar met een machtige stroom. Het is nu de tijd van overvloed.
Maar wat betekent dat?

De tekenen van Pinksteren
De komst van de Heilige Geest wordt zichtbaar en hoorbaar gemaakt door bijzondere tekenen, Hand. 2:1-13.
Men hoort het geluid van een geweldige windvlaag. Waarom wind? Niet alleen omdat het woord dat in het Grieks gebruikt
wordt voor de Geest van God, ook gewoon wind kan betekenen. De Heilige Geest is ook te vergelijken met wind. Je kan
de wind zelf niet zien. Toch kun je wel zien dat het waait: de wolken en de blaadjes aan de bomen bewegen.
Zo kunnen we de Heilige Geest niet zien en weten we niet precies hoe Hij werkt. Maar het resultaat van zijn werk wordt
zichtbaar. Mensen komen tot geloof en bekering, ze worden nieuwe mensen, Joh. 3:8.
Het tweede teken van Pinksteren is, dat men tongen ziet als van vuur, die zich verdelen en zich verspreiden op ieder van de
aanwezige volgelingen van de Here Jezus. Waarom ziet men iets in de vorm van tongen? Omdat de Heilige Geest zal
aanzetten tot spreken. De Here Jezus is naar de hemel gegaan. Het evangelie van de redding door Hem moet de hele
wereld bereiken. Hoe zal dat kunnen? Op het moment van de hemelvaart is het aantal volgelingen van Jezus minimaal. Het
zijn ook helemaal geen uitzonderlijk gekwalificeerde mensen. Het is de Heilige Geest, door wie ze aan de enorme taak
kunnen beginnen. Hij zet de tongen in beweging. En hun woord zal een geweldige uitwerking hebben. Het zal werken als
vuur, dat scheiding maakt tussen het edele metaal en wat zonder waarde is. Het evangelie zal schiftend werken. Wat voor
God niet kan bestaan, moet weg; wat waarde heeft voor Hem, moet helemaal zuiver gemaakt worden.
Een derde teken maakt dit allemaal nog duidelijker. Alle aanwezige leerlingen van Christus gaan spreken. Het bijzondere is,
dat zij dat doen in verschillende talen. Mensen van allerlei komaf horen in hun eigen taal over de grote daden van God
spreken. Zo blijkt waar het de Heilige Geest om te doen is. Vanaf nu zal het evangelie gepredikt worden met grote kracht,
in alle talen. Het getuigenis van Jezus gaat de wereld over. Zoals de Heer van de kerk dat geboden heeft, Hand. 1:8. De
Heilige Geest is het, die de tongen losmaakt.

De profetie van Joël: nu wordt iedereen in de kerk profeet
Petrus legt aan de samengestroomde mensen uit wat er aan de hand is. Wat de profeet Joël heeft aangekondigd, wordt hier
voor hun ogen werkelijkheid. De Geest wordt uitgestort 'op alle vlees'. Dat betekent niet, dat Hij wordt gegeven aan alle
mensen, zonder onderscheid. Hij komt nu op heel bijzondere wijze werken in mensen van allerlei slag. Jong en oud,
vooraanstaanden en eenvoudigen, mannen en vrouwen, Hand. 2:17,18.
Dát is echt nieuw. In het Oude Testament waren profeten uitzonderlijke figuren. De overvloed van Pinksteren betekent, dat
elke christen aangesteld is als profeet, HC vr./antw. 32. Ieder die bij Christus hoort, is geroepen om met liefde, eerbied en
vrijmoedigheid over Christus te spreken, vgl. Matt. 10:32,33.



Waarom citeert Petrus in zijn pinkster-toespraak ook de woorden van Joël die gaan over bloed, vuur en rookwalm? Wat
heeft de komst van de Geest daarmee te maken? Doelen de woorden van Joël niet op de tijd van de wederkomst van
Christus? 'De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag van de Here
komt', Hand. 2:20. Inderdaad komt hier de jongste dag in beeld. Waarom heeft de Here Jezus de Heilige Geest uitgestort?
Omdat Hij nu met haast heenwerkt naar de voleinding van alle dingen. En daarom moeten in de kerk alle krachten worden
gemobiliseerd. Het evangelie moet de hele aarde over. Door het Woord zullen er burgers geboren worden van het
komende rijk van God. Daarom moeten álle tongen los. Christus wil dat al de zijnen van Hem spreken.

De doop met de Heilige Geest
Wat Christus op de Pinksterdag geeft, is de doop met de Heilige Geest, Hand. 1:5. Daardoor kan de kerk gaan groeien.
Het boek Handelingen doet er verslag van. En telkens als er in die groei een nieuwe fase bereikt wordt, komen de tekenen
van Pinksteren even terug. Ze zijn het bewijs dat niet alleen Joden, maar ook Samaritanen en heidenen door het geloof in
Christus mogen gaan behoren bij die éne katholieke (algemene) christelijke kerk. (Vgl. Hand. 1:8 met 2:4, 8:17 en
10:44-46).

Interne groei en externe werving - de Geest van Christus zet tot beide aan
Als Paulus in 1 Kor. 12-14 spreekt over het werk van de Heilige Geest in de kerk, is de blikrichting anders dan in het
boek Handelingen. In Handelingen ligt de nadruk op de betekenis van de doop met de Heilige Geest voor de externe
werving. Paulus kijkt vooral naar de interne opbouw van de gemeente.
In Korinte heeft men een overvloed aan gaven van de Heilige Geest ontvangen. Toch gaat het in de kerk daar niet goed,
want de gaven worden verkeerd gebruikt. Mensen gebruiken hun gaven om ermee te pronken. Vooral de gave van het
spreken in tongen is gewild. Wie hiermee begiftigd zijn, zien neer op anderen. Individualisme bederft het mooie dat men
ontvangen heeft.
Paulus zet in zijn brief de dingen voor de Korintiërs goed op een rij. Niet een enkeling (die in tongen kan spreken) heeft de
doop met de Geest ontvangen, maar de hele gemeente (1 Kor. 12:13). De gaven van de Geest worden gegeven tot
opbouw: om er elkaar in liefde mee van dienst te zijn (1 Kor. 13). De grootste gave is die, waarmee de onderlinge opbouw
't meest gediend is. Wat is die gave? De profetie: het duidelijke spreken, tot stichting, vermaan en bemoediging (1 Kor.
14:1,2).
Ook hier wordt dus als bijzonder geschenk van de Geest genoemd, dat Hij tongen in beweging zet, om duidelijk het
evangelie door te geven en toe te passen.
Al gaan de hoofdstukken speciaal over de interne opbouw en het functioneren van de kerk als lichaam, toch is duidelijk dat
dat niet gebeurt achter gesloten deuren. De gemeente moet de zaken intern zó regelen, dat wanneer ongelovigen of
toehoorders binnenkomen, ze niet worden afgeschrikt. Ook zij moeten klare taal horen. Het doel moet zijn, dat zij God
aanbidden en erkennen dat Hij in de kerkgemeenschap aanwezig is, 1 Kor. 14:23-25. Als het gaat over de vraag hoe in de
kerk de gaven van de Geest gebruikt behoren te worden, hebben we dus rekening te houden met de opdracht om
uitnodigend te staan tegenover hen die geen deel uitmaken van de kerkgemeenschap.

Het gebed om de komst van Christus
De Heilige Geest zet de kerk aan om te bidden: 'Here Jezus, kom!' De Geest bidt hierom, samen met de Bruid, Openb.
22:17. Het is dezelfde Geest, die ons laat weten waarom de komst van Christus nog uitblijft. 'De Here talmt niet met de
belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan,
doch dat allen tot bekering komen', 2 Petr. 3:9. Dit is de tijd, dat we in de gemeente eraan te werken hebben om elkaar
vast te houden, om sámen de eindstreep van het geloof te halen, Hebr. 3:12-14; 4:1; 10:24-25. En het is de tijd om hen te
zoeken, die Christus nog niet kennen. De zin van deze tussentijd is, dat allen die God bestemd heeft voor het eeuwige
leven, geroepen worden en in de weg van geloof Christus gaan toebehoren. De kerk die naar de dag van haar Heer
verlangt, is daarom een kerk die met grote toewijding het evangelie in de wereld laat horen.

Het geheim van het evangeliseren
Nooit gehoord dat een kind evangeliseerde? Zo maar, een paar woorden tijdens het spelen met een vriendje of
vriendinnetje op straat: "Houd jij niet van de Here Jezus?" Of: "Wij gaan op zondag naar de kerk, waarom doen jullie dat
niet?" Kinderen kunnen ons als volwassenen beschaamd maken. Omdat zij soms zo heel spontaan de dingen zeggen. Met
een kinderlijk vertrouwen in de Here Jezus, die zo groot is. En in de overtuiging dat de kerkdienst er echt bij hoort.
Hoe evangeliseren, als je je helemaal geen evangelist voelt? Het geheim van het evangeliseren is niet, dat je op alle vragen
gelijk antwoord weet. Het geheim is, dat je zelf dicht bij de Here leeft. Dat je de verwondering kent om Gods genade. Dat



je in moeite en aanvechting die éne troost kent: 'Wat er ook gebeurt, ik mag Christus toebehoren.' Dat je verlangend uitziet
naar de komst van de Here.
Als deze dingen in je hart leven en je de mensen de kans geeft in je hart te kijken, is dat dan niet evangelisatie van de beste
soort?

Het doel van het evangeliseren
Het gaat er in de evangelisatie niet om, dat je de ander overtroeft door je kennis. Je moet niet (misschien heel subtiel) een
discussie willen winnen. Ook evangeliseren is de ander dienen. Bewogen zijn door liefde, in het besef dat wie zonder
Christus leeft, verloren is, op weg naar de eeuwige dood. Je hebt het medicijn in handen gekregen, waardoor degene met
wie je praat, gered kan worden!
Maar er is nog meer. Christus regeert. Hij is op weg naar de jongste dag. Wat heerlijk is het, als je eraan mag meewerken
dat iemand aan Christus de eer gaat geven en mag gaan behoren bij zijn gemeente!
In de evangelisatie mag je werken tot eer van God. Hij die de wereld zó liefhad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf, verdient
alle dank. Hij wordt geprezen, als mensen hun leven op Hem gaan richten. En in dat dienen van God mogen mensen hun
hoogste vreugde vinden, Ps. 100:2.

Literatuur:
In het boekje Gemeente en evangelisatie, dat is samengesteld onder redactie van drs. A.G. Knevel (uitg. Kok
Voorhoeve, Kampen 1992), worden veel zaken besproken die verband houden met het thema. Er wordt ook naar andere
literatuur verwezen .

Stellingen en vragen voor de bespreking:
1. Een evangelisatiecontact moet je gelijk kunnen meenemen naar de kerk. De erediensten behoren daar (meer) op

afgestemd te zijn.
2. Volgens het Handboek 1994 hebben in de periode 1 okt. 92 - 30 sept. '93 zich veel meer mensen onttrokken met

bestemming 'geen kerk', dan dat er van 'geen kerk' zijn bijgekomen. Dit gegeven vraagt om ernstige bezinning.
3. Kun je oprecht bidden om de komst van de Here Jezus, als je je realiseert hoeveel mensen nu zonder Christus leven?
4. Wanneer wij veel moeite hebben om over Christus te spreken met mensen buiten de kerk, is dat dan een teken dat het

ons aan liefde voor Christus ontbreekt?


