
VERKENNING 
 
Missionair zijn: moeilijk en uitdagend 
 
L.E. Leeftink 
 
Een wervende gemeente zijn. 
Als christen een uitstraling hebben. 
Dat zijn twee aspecten die bij het begrip ‘missionair’ horen. Voor het gevoel van veel 
kerkleden een moeilijke taak - gelukkig hebben we daar een EC voor. In de beleving van 
veel andere kerkleden een uitdagende opdracht - maar dan vaak wel voor anderen. 
Dit tweede artikel heeft als doel om elkaar er bewust van te maken hoe moeilijk en 
tegelijk ook hoe uitdagend het is om als gemeente én als gelovige ‘missionair’ te zijn. 
Want het gaat over uzelf, hoe u christen bent in uw eigen situatie. 
 
Het is moeilijk om ‘missionaire gemeente’ te zijn 
 
Hieronder wil ik eerst een aantal redenen noemen, waarom het niet meevalt om in deze tijd 
‘het licht der wereld’ te zijn. 
 
1. De veranderde plaats van de kerk in de samenleving 
In onze samenleving is de afgelopen zestig jaar veel veranderd, vooral ook op het gebied van 
geloof en kerk. De verhoudingen zijn radicaal gewijzigd: het christelijke karakter van ons 
land is vanaf de tweede wereldoorlog stelselmatig afgebroken.1 Er zijn steeds meer echte 
heidenen in ons land gekomen: Nederlanders die nog nooit echt van Jezus Christus gehoord 
hebben. Zij staan vaak ook niet eens negatief tegenover het Evangelie, omdat ze het gewoon 
niet kennen. Volgens een onderzoek uit 1999 is zo’n 30% van de bevolking van huis uit niet-
christelijk, nog eens 30% is ‘kerkverlater’ en van de overigen is 18% katholiek, 11% 
hervormd, 8% gereformeerd of evangelisch en 3% moslim. 
Als kerk leven we dus in een heel andere wereld dan de afgelopen 1300 jaar, sinds de tijd dat 
Constantijn de Grote van het christendom de staatsgodsdienst maakte! Als christenen zijn we 
weer ‘volk van God midden tussen de heidenen’ geworden. Als gemeente van Christus 
worden we teruggeworpen op onszelf - en op onze Heer. Dat vraagt een hele omschakeling in 
ons denken. Ook als het om evangelisatie gaat. 
 
2. De mentaliteit van de Nederlanders 
In de Nederlandse samenleving vallen een paar dingen op. 
 
A. Gelijkheid en vrijheid 
De meeste Nederlanders zijn erg gehecht aan hun persoonlijke vrijheid. Bovendien vinden we 
dat iedereen in principe aan elkaar gelijk is. Ook was en is er in Nederland altijd veel nadruk 
gelegd op tolerantie en verdraagzaamheid. Iedereen heeft het recht op z’n eigen mening, ook 
als het om geloof en godsdienst gaat. Daardoor kom je amper meer diepgaand in contact met 
andersdenkenden. We leven harmonieus langs elkaar heen. 
 

                                                            
1 C.J. Haak, Kerk in de 21e eeuw. 
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B. Nuttigheidsdenken + rechtvaardigheidsdenken 
Bovendien vraagt de gemiddelde Nederlander zich altijd af: ‘wat heb ik aan iets?’ Daarbij is 
ook sprake van vooroordelen. Men denkt dat de kerk het vooral heeft over eeuwigheidszaken 
en dingen die niet mogen. Daarom vinden veel mensen het christelijk geloof voor dit leven 
niet interessant. 
Verder leeft bij de Nederlandse burger heel sterk het idee, dat iedereen verantwoordelijk is 
voor zijn eigen daden. Daarom wil de bijbelse gedachte dat God rechtvaardig is omdat Hij 
mensen schuldig verklaart en daarom bloed wil zien, er bij veel mensen niet in. En als je als 
christen daarbij dan ook nog zegt, dat God barmhartig is doordat Hij de schuld op een Ander 
afwentelt, namelijk Jezus Christus, zijn eigen Zoon - dan is dat voor veel mensen echt te 
absurd voor woorden. 
 
C. Scheiding tussen openbaar en privé 
In onze cultuur is ingebakken, dat ‘geloof’ een zaak voor het privé-leven is geworden. Daar 
mag je wel voor uitkomen, maar een ander niet mee lastig vallen. In het openbare leven mag 
het geloof geen rol van betekenis spelen. 
 
3. Belemmeringen in de kerk 
A. Moralisme 
Mensen uit de wereld zijn slecht, fout, zondig. En wij zijn goed terechtgekomen. Daarmee 
verheffen we onszelf gemakkelijk boven de rest van Nederland. Met zo’n mentaliteit beseffen 
we zelf niet meer, wat genade is: dat Christus voor álle mensen wilde sterven. 
 
B. Traditionalisme 
We zijn als kerk niet bereid om ons aan te passen aan de cultuur om ons heen, ook al zouden 
we daardoor enkele mensen kunnen winnen voor Christus. We willen of durven niet met de 
Jood Jood en met de Griek Griek te zijn. We blijven het liefst ouderwets onszelf en verlangen 
dat nieuwe christenen zich daar automatisch bij aanpassen. 
Effectieve evangelisatie vraagt om verwoording van het Evangelie in de taal en cultuur van 
nu. Voorbeeld: de jeugdkerken. 
 
C. Een ander moet het maar doen 
Binnen de gemeente vinden de meeste mensen dat evangelisatie de taak voor een ander is. 
Naast gemakzucht kan daar ook gebrek aan vrijmoedigheid achter zitten of een verkeerd idee 
van wat ‘evangeliseren’ is. 
 
D. In de kerk leer je vooral te luisteren 
Gods woord verkondigen is voor een enkeling. Gewone kerkleden doen genoeg als ze 
luisteren en meedoen. Dit is contraproductief wanneer je moet spréken over je geloof. En als 
we daar al over spreken, praten we vaak wel over kerk en Bijbel, maar zelden over ons 
persoonlijk geloof en onze relatie met God. Voor ‘niet-christenen’ zijn de eerste twee 
onderwerpen pas relevant als duidelijk voor hen is, dat de laatste twee het ook zijn. 
 
4. Belemmeringen in ons eigen leven 
A. We hebben last van ‘relativisme’ 
We durven niet goed te beklemtonen dat er maar één weg is. Daarom vluchten we soms weg 
in de gedachte dat God liefde is en alle mensen uiteindelijk wel accepteert. 
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B. We hebben last van onbekendheid 
We kennen de mensen die niet geloven, vaak niet goed en knopen geen diepgaande relaties 
met hen aan. Veel christenen vinden het eng om over hun geloof te spreken met niet-
gelovigen. Je bent bang voor afwijzing. Het geeft ook een spannend gevoel, want je hebt het 
nog nooit gedaan. En wat moet je precies zeggen? 
 
C. We hebben last van gebrek aan tijd 
We hebben het allemaal druk. Vooral met dingen binnen de kerk. Daardoor is er nóg minder 
tijd over voor de mensen om ons heen die niet geloven. 
 
Het is uitdagend om ‘missionaire gemeente’ te zijn 
 
Echte christenen zijn gegrepen door de liefde van Christus. Dan besef je, dat je niet alleen zelf 
door Christus gered bent, maar dat Hij je ook gebruiken wil om anderen te redden. Zaken, die 
van belang zijn om die ander te kunnen bereiken, volgen hieronder. 
 
1. De kern van het Evangelie 
De Bijbel laat zien dat we er als mensheid niet best voorstaan. God wijst ons in zijn 
geweldige liefde en goedheid ook op de oplossing: Jezus. 
Stefan Paas geeft in zijn boek Jezus als Heer in een plat land een prachtige omschrijving van 
de kern van het Evangelie. ‘Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit hebt kunnen geloven. 
Tegelijk ben je meer geaccepteerd en bemind dan je ooit hebt durven hopen. En dat, omdat 
Jezus Christus leefde en stierf in jouw plaats.’ 
 
2. Het Evangelie: altijd relevant, niet altijd acceptabel 
De boodschap van de Bijbel is voor iedereen relevant. Maar ‘relevant’ is niet hetzelfde als 
‘acceptabel’. Want ook al is de boodschap nog zo waar, niet iedereen wil die accepteren. Dat 
zei Paulus al: de boodschap van Jezus Christus, de Gekruisigde, zal altijd een dwaasheid of 
een aanstoot blijven. Toch bleef diezelfde Paulus steeds weer proberen om het Evangelie zo 
helder mogelijk uit te leggen. Hij paste zich daarbij graag aan bij de situatie van het moment. 
Het is daarom belangrijk om bij evangelisatie een scherp onderscheid te maken tussen 
relevantie en acceptatie. Relevantie is voor een groot deel onze eigen verantwoordelijkheid. 
Het heeft te maken met de vraag: ‘Hoe breng ik de inhoud van de boodschap zo duidelijk 
mogelijk over, zonder dat ik als christen of wij als kerk zelf nog belemmeringen opwerpen?’ 
Als dat lukt, komt vervolgens de moeilijke vraag van de acceptatie. Want dan komen mensen 
voor Jezus Christus te staan. En dan komen ze tot geloof óf ze haken af, zonder dat het aan de 
brengers van de boodschap ligt! 
En waarom haken mensen dan toch nog af? Aan de ene kant door de ‘natuurlijke 
verstaanskloof’ van de zondige mens. Men wil zelf als God zijn en blijven. Aan de andere 
kant kan het ook zijn, dat men het Evangelie eigenlijk wel wil aanvaarden, maar men vindt de 
prijs om christen te worden te hoog. Men moet te veel opgeven. Bijvoorbeeld in levensstijl. 
Of als het om vriendschappen en relaties gaat. 
Alleen de Heilige Geest kan door de weerstand van mensen heen breken met zijn verkiezende 
genade. Zo werkt God naar zijn welbehagen in deze wereld, zodat mensen ontvankelijk 
worden voor zijn Evangelie. 
 
3. Jezus Christus als ons grote voorbeeld 
‘De liefde van Christus dringt ons’, schrijft Paulus, als hij wil uitleggen waarom hij zo 
hartstochtelijk het Evangelie aan de Korintiërs brengt. De liefde van Christus is tegelijk ook 
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de liefde van God. Bij het zoeken naar manieren om als christen en gemeente missionair te 
zijn, mogen wij ons spiegelen aan onze hemelse Vader, en aan onze Heer en Heiland. Want 
God heeft de wereld ook opgezocht. Hij is begonnen waar de mensen na de zondeval waren: 
bij het absolute nulpunt. God heeft in Christus omgezien naar een wereld die verloren lag in 
zonde en schuld. God heeft ons gevonden in onze verlorenheid. Hij vond zijn Zoon niet te 
kostbaar voor ons leven. 
Die houding typeert ook onze Here Jezus Christus. Hij werd mens om mensen te redden. In 
Filippenzen 2:6-8 lezen we daarover. Daarom is de Here Jezus voor ons het grote voorbeeld 
om missionair bezig te zijn. Paulus brengt dat als volgt onder woorden: ‘Ik heb mij voor allen 
tot slaaf gemaakt om er zoveel mogelijk te winnen / om er in elk geval enigen te redden’ (1 
Kor. 9:19,22). 
 
Er blijft verschil tussen Jezus en ons. Het ultieme doel waarvoor Christus in de wereld kwam, 
was de verzoening van de zonden aan het kruis van Golgota. Maar Hij roept ons wel op, zijn 
navolgers te worden. God liet namelijk geen boek uit de hemel vallen, maar kwam zelf in zijn 
Zoon. Door zijn Geest roept Hij ons nu op en geeft Hij ons nu de kracht om die daad van 
Gods liefde te verkondigen en te weerspiegelen als leesbare brieven van Hem. 
 
Stellingen 
1. Jezus loopt op zanderige wegen in het Israël van 2000 jaar oud. Hoe stel ik hem me voor 

als mens nu? 
2. Probeer aan elkaar te verwoorden welke ‘meerwaarde’ Christus voor een niet-gelovige 

heeft. Zet het zonodig eerst voor uzelf op papier. Zo maakt u ook gelijk voor uzelf 
duidelijk, welke ‘meerwaarde’ Christus heeft voor u! 

3. Als principiële belemmeringen om het Evangelie duidelijk en eerlijk-confronterend over te 
brengen, noemde ik: *) moralisme, *) relativisme en *) traditionalisme. 

 a) welke treft u in de gemeente als geheel vooral aan? 
 b) welke treft u bij uzelf en anderen als christen vooral aan? 
 c) aan welke van de drie zou een niet-gelovige zich het meest ergeren en stoten? 
4. Als praktische belemmeringen om het Evangelie duidelijk en eerlijk-confronterend uit te 

dragen, noemde ik: *) afschuiven op kerkeraad en EC, *) gebrek aan tijd, *) onbekendheid 
met niet-gelovigen. 

 a) welke treft u in de gemeente als geheel vooral aan? 
 b) welke treft u bij uzelf en anderen als christen vooral aan? 
 c) aan welke van de drie zou een niet-gelovige zich het meest ergeren en stoten? 
 d) aan welk aspect zou het beste iets gedaan kunnen worden? 
5. Vaak wordt van nieuwe christenen in ons land gevraagd, dat ze zich ook ‘bekeren’ tot de 

gewoontes van de gemeente. Hoe ziet u dat? 
6. Bespreek met elkaar het onderdeel over ‘relevantie’ en ‘acceptatie’. 
 a) hoe ver mag je gaan om het Evangelie op een relevante manier te brengen? 
 b) welk gevoel geeft het u, dat de uiteindelijke acceptatie niet ons, maar Gods werk is? 
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