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'Nee, we kunnen nog niet evangeliseren, daar zijn we nog niet klaar voor.' Mensen zijn soms al dertig jaar lid van een
gemeente en zijn nog niet paraat. In de eerstvolgende dertig jaar zullen ze met hun getuigenis waarschijnlijk niet veel verder
komen. Mensen zijn zó bang voor moeilijke vragen en situaties, dat ze liever dan te getuigen, nóg een instructie-avond, en
nóg een lezing menen nodig te hebben, om daarna nog niets te doen.

Dit citaat uit Gemeentegroei van Bram Krol (p. 94) vergroot nu niet bepaald de animo om dit artikel uit te lezen. Maar als
u doorleest, stelt u uzelf eens de vraag: zit hier niet een kern van waarheid in? Hoeveel is er al niet over evangelisatie
geschreven en vergaderd? En hoeveel zal er nog geschreven en vergaderd worden, terwijl het resultaat van al deze
inspanningen - elan in de evangelisatie! - ver achterblijft bij al de energie die we in al ons geschrijf en 'ge-vergader'
stoppen? Misschien ontbreekt er iets in al onze bezinningsactiviteiten. Oftewel, spannen we het paard soms achter de
wagen...?

Groei
Wie het over evangelisatie heeft, heeft het over groei. Merkwaardigerwijs is het woord 'groei' een zwerfsteen in ons
gereformeerde spraakgebruik. Wij zijn in onze tijd van secularisatie meer geneigd te denken in termen van overleven. Toch
is groei een heel bijbelse gedachte. Denkt u aan de gelijkenis van de zaaier. De zaaier zaait het Woord. En het zaad dat in
goede aarde valt, komt op, groeit uit en draagt vrucht: dertig-, zestig- en honderdvoud!
In de literatuur over evangelisatie maakt men onderscheid tussen drie vormen van groei:
- kwantitatieve groei: aanwas van leden;
- kwalitatieve groei: verdieping van de persoonlijke band met God;
- organisatorische groei.
Met kwantitatieve groei bedoelt men de aanwas van gemeenteleden. Een kerk groeit in aantal! Hier is nog wat anders mee
bedoeld dan een aanwas uit eigen kring. De op zich sympathieke advertenties in landelijke bladen, waarin broeders en
zusters worden opgewekt een kerk elders in den lande te komen versterken, zijn in de grond van de zaak een zwaktebod.
Hier is immers meer sprake van een soort van kerkelijke ruilverkaveling dan van kerkgroei. Onder kerkgroei dienen we te
verstaan, dat een kerk groeit door de komst van ongelovigen die zich bekeerd hebben tot de levende God!

Voorwaarden
Het bovengenoemde verschil tussen kwantitatieve, kwalitatieve en organisatorische groei krijgt nu betekenis, als wij de
kwalitatieve en organisatorische groei beschouwen als voorwaarden voor de kwantitatieve groei.
Dit is wat de organisatie betreft, direct duidelijk: een gemeente zal aan werfkracht inboeten, wanneer binnen die gemeente
mensen door gebrek aan organisatie niet worden toegerust, niet worden opgevangen enzovoort.
Maar juist ook de kwalitatieve groei is een voorwaarde voor kerkgroei. Groei in het geloof is voorwaarde voor groei in
aantal. Immers, als wijzelf onze band met de HERE niet als een levende werkelijkheid beleven, hoe zullen wij van Hem
willen en kunnen getuigen? Hier zal iedereen het snel mee eens zijn. Maar ik heb niet de indruk dat er met deze
eenstemmigheid zoveel gebeurt. Vandaar dat ik me hierboven afvroeg of onze bezinning wel voldoende effect zal hebben;
of scherper, waarom onze bezinning nog niet het gewenste effect sorteert.
Mijns inziens komt wat hierboven de kwalitatieve groei heet, er in onze bezinning te bekaaid af. Aangezien geloofsgroei
echter een voorwaarde is voor kerkgroei, stuiten we hier op een mogelijke of reëel denkbare oorzaak waarom 'onze'
kerken niet (of heel weinig) groei van buitenaf vertonen.
Wat is er in onze situatie nu nodig?
We zullen er in de eerste plaats van overtuigd moeten zijn dat een houding van overleven, van hoe-bewaren-we-het-geloof,
te weinig gevolg geeft aan de oproep van de Bijbel om te groeien (Joh. 15:1-8; Ef. 4:7-16; Filip. 1:9-11; Kol. 1:9-13; enz.)
Met andere woorden, een defensieve instelling verruilen voor een offensieve; geen egelhouding, maar ontplooiing van Gods
werk in ons. Niet alleen bewaren, maar ook uitbouwen!
Deze overtuiging wordt gevoed door de gedachte dat het geloof 'werkt'. Het geloof verandert mensen. Weliswaar met
vallen en opstaan (!), maar stilstand is een onmogelijkheid. Stilte verraadt de rust van een kerkhof, een dood geloof (Jak.
2:14-26). Maar een levend en werkzaam geloof heeft tot gevolg dat christenen een leesbare brief van Christus zijn (2 Kor.
3:2-3) of een geur van Christus (2 Kor. 2:14-15): de wierook die Christus brandt voor God (Groot Nieuws-vertaling).



Kenbaar en leesbaar
Maar wat betekent het nu concreet, dat Paulus zegt dat een christen 'kenbaar en leesbaar voor alle mensen' (2 Kor. 3:2)
is? Wat betekent het, dat Jezus Christus zelf zijn volgelingen beschrijft als mensen die te kennen zijn aan de stromen van
levend water (Joh. 7:38) uit hun binnenste? Is het werkelijk waar, dat mensen christenen herkennen? En als dat niet zo is,
moet dan dit artikel herschreven worden, òf moeten u en ik dan (opnieuw) beschreven worden door de Heilige Geest?
Oordeel zelf.
Een christen is volgens de Heilige Schrift te kennen aan:
1. Nederigheid
Immers, hij weet dat Jezus de armen van geest zalig heeft gesproken. Christenen zijn mensen die hun leven buiten zichzelf in
Jezus Christus zoeken. Wat hebben zij, dat zij niet ontvangen hebben? Moeten zij niet elke dag van genade leven? Immers,
enige uitwendige gehoorzaamheid is nog wel te doen: niet stelen, niet moorden, niet echtbreken. Maar wat het betekent om
echt navolger van Christus te zijn.... Elke christen komt er wel achter, hoe diep jaloezie, wrok, inhaligheid, lust en bitterheid
wortel hebben geschoten in zijn hart. Ik ellendig mens! Hoe meer een christen zich bewust wordt van wat Christus in de
navolging van hem vraagt, hoe meer hij beseft dat hij in nood is, het werk van Christus nodig heeft.
Bekende klanken? Misschien wel. Maar 'werkt' dit geloof ook in u? Is dit geloof kenbaar en leesbaar voor alle mensen?
Weten ze dat u maar niet op uw eigen mening koerst, maar een solider houvast hebt voor de inrichting van uw leven?
- Kennen zij u als een verlost mens, die in alles toch telkens terug kan vallen op een blijdschap die de wereld vreemd is? Of

merken ze nu werkelijk nooit aan u dat u 'meer' heeft dan zij?
- Hebt u aan Christus genoeg? Of associëren mensen u met geldingsdrang, eerzucht of materialisme? Kunt u uw ongelijk

toegeven? Of stort uw wereld in bij kritiek? Draagt u ongenoegen en bitterheid tijden lang met u mee of kunt u het bij
Christus brengen?

- Bent u ervan overtuigd dat u uit hetzelfde hout gesneden bent als uw ongelovige naaste, of hebt u over hun fouten en
gebreken snel uw oordeel klaar? Gereformeerden zijn vanouds sterk in het be- en veroordelen van elkaar en anderen.
Een nederig christen treedt de ander echter tegemoet vanuit een houding van respect. Hij acht in de gezindheid van
Christus de ander uitnemender dan zichzelf.

2. Liefde
Over liefde veel te schrijven doet de liefde geen goed. Liefde wil beleefd worden in aandacht, belangstelling,
inlevingsvermogen en zorgvuldigheid met gedachten en gevoelens van mensen: naast de mensen gaan staan.

3. Gebed
Het gebed is een van de meest verwaarloosde onderwerpen als het gaat over evangelisatie. Geloven we dat God kracht
aan ons gebed verleent? Bidden we gericht voor onze buren, kennissen, vrienden, familie? Of de HERE ons kansen wil
geven om met hen in gesprek te komen? Of de HERE in hun hart wil inbreken. Of Hij deze week mij ook daarvoor
gebruiken wil. En houden we vol?

4. Vrijmoedigheid
Gebed gericht op kansen, geeft ook een hart gespitst op kansen. Ik ben ervan overtuigd, dat wij veel kansen voorbij laten
gaan door onze onoplettendheid en door onze ... angst. Een evangeliserend christen wordt niet gemotiveerd door angst!
Hier komen we weer voor de kwaliteit van ons geloof te staan. Angst verdwijnt door:
- Een persoonlijke band met Jezus Christus, die gezegd heeft: 'Ik ben met u al de dagen!'
- Een diep vertrouwen in de waarheid van het evangelie.
- Betrokkenheid op mensen in Jezus' naam. Zijn liefde en ontferming voor mensen was en is spraakmakend. Waar blijven

wij?
- Verlangen om betrokken te raken in de levens van ongelovige mensen. Voor velen is 'de wereld' in de eerste plaats een

bedreiging. Maar naast u leven ook mensen met dezelfde pijn en angst als u.

5. Vriendschappen
Veel gereformeerden gaan zo op in eigen kerkelijke wereld, dat ze weinig vriendschappen hebben of contacten aangaan
met ongelovigen. Wij beroven onszelf op deze manier van een stuk feeling met wat niet-christenen in onze maatschappij
bezighoudt. We raken geïsoleerd met onze eigen interesses, eigen grappen en eigen taal. Maar willen we mensen bereiken
met het evangelie, dan zullen we toch eerst mensen moeten begrijpen. Wat drijft ze? Wat houdt ze bezig? Daarom: neem
de tijd voor uw ongelovige vrienden, buren en collega's.
Ik denk hier ook aan het voorbeeld van Jezus. Hij vraagt de Samaritaanse vrouw aan de put om drinken. Hij vraagt iets



van de wereld. Hij zoekt mensen daar waar ze zijn. Het is zo waardevol voor mensen dat wij ze laten merken dat we ze
accepteren. Jezus ging zelfs tafelen met tollenaars! Te vaak starten wij met wat we bij mensen verkeerd vinden. Begin eens
bij wat goed is.
Oordeel zelf. Maakt het geloof verschil of niet?


