
WOORDWIJS 
 
Mensen bij de kerk is Gods werk 
 
L.E. Leeftink 
 
‘Evangelisatie? Eigenlijk is dat helemaal niet nodig. De kerkdeuren staan toch elke 
zondag twee keer open? Iedereen die wil, kan Gods Woord horen. Iedereen is altijd 
hartelijk welkom.’ 
 
Stelling 
Als we erediensten houden, evangeliseren we. 
 

Nederland 
Vanaf de jaren zestig wordt Nederland steeds onkerkelijker. Sinds die tijd is er in onze kerken steeds meer 
belangstelling gekomen voor het thema ‘Evangelisatie’. In bijna elke gemeente is wel een 
evangelisatiecommissie actief. De vereniging E&R (Evangelisatie & Recreatie) is al meer dan dertig jaar actief 
in de zomervakantie. 
 
Sinds een jaar of tien hoor je de term ‘missionaire gemeente’. Daarmee wordt nog duidelijker aangegeven, dat 
de gemeente zélf een uitstraling hoort te hebben, waardoor mensen van buiten worden aangetrokken. 
Evangelisatie is geen punt van de kerkelijke taart, maar een belangrijk onderdeel van de smaak die je door de 
hele taart heen proeft. Een christelijke gemeente doet dus niet af en toe aan evangelisatie - in de zomer, voor 
de kinderen -, maar ís missionair. 

 
Oude Testament 
 
Voorvragen 
Was er in het Oude Testament al sprake van evangelisatieactiviteiten door de Israëlieten? 
Hoe zat het met de missionaire gerichtheid van Israël? 
Wilde de HERE God in het Oude Testament ook de wereld van dat moment al bereiken? 
 
Getuigen in een goddeloze wereld 
Na de zondeval is de wereld verdeeld in twee kampen. Een aantal mensen verklaart zichzelf 
autonoom en wil zelf als God zijn. Ze lopen daarmee zonder het te weten, zichzelf en de 
duivel achterna. God blijft een aantal andere mensen opzoeken. In de eerste elf hoofdstukken 
van Genesis zie je dat er tussen de gelovigen en ongelovigen uit die tijd steeds contact was en 
wederzijdse beïnvloeding. Mensen trouwen onderling, ze wonen in dezelfde steden. 
En dus kan het niet anders, of er werd ook ‘geëvangeliseerd’. Al haalde dat niet veel uit: op 
den duur was er niemand meer rechtvaardig, behalve Noach en zijn gezin. 
Er zijn twee teksten uit de tijd voor de zondvloed, die erop wijzen dat de gelovigen toen ook 
al evangeliseerden. 
Allereerst Genesis 4:26: ‘Toen begon men de Naam van de HERE aan te roepen.’ Het is zo’n 
250 jaar na de schepping. De door God gezochte mensen kwamen samen om God te loven en 
te aanbidden. 
Verder wordt Noach als lichtend voorbeeld genoemd onder zijn tijdgenoten. Hij deed zeer 
opvallend wat God hem opdroeg. Dáár ging een getuigenis van uit! 
 
Vraag 
Welke missionaire werving gaat er uit van het openlijk aanroepen van de Naam van de HERE? 
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Opdracht 
Van Noach worden meerdere dingen gezegd in heel de Bijbel. Zoek die gedeeltes op en 
spreek er met elkaar over door wat de HERE daarmee over Noach zegt en wat Hij daarmee 
tegen ons wil zeggen. 
Genesis 6:10 (Noach wandelde met God); 
Hebreeën 11:7 (door het geloof heeft Noach de wereld veroordeeld); 
2 Petrus 2:5 (Noach, de prediker der gerechtigheid). 
Let erop, dat bij Petrus Noach en Lot in één adem genoemd worden. Lees daarom ook Lucas 
17:20-37 in combinatie met 2 Petrus 2:4-9. Waarom zouden Jezus en Petrus Noach en Lot 
met name noemen? 
 
De deuren van Israël staan wagenwijd open… 
In Genesis 12 besluit de HERE om met één persoon en één volk verder te gaan: Abraham en 
het volk Israël, dat uit hem voortkomt. Hoe zat het bij Israël met de inzet voor zending onder 
de heidenen? Hoe waren zij ‘missionaire gemeente’? Elke stad of elk dorp was immers al van 
de HERE. 
Het is met het volk Israël net zoals met Abraham. Hij werd door God geroepen én 
afgezonderd om zo tot zegen voor alle volken te zijn. Zo is ook het bestaan van het volk Israël 
één groot teken voor de volken in de wereld. Het volk Israël laat zien, dat God er is en wie Hij 
is. En dan horen bij Israël de deuren wagenwijd open te staan voor iedereen die ook de God 
van Abraham, Isaak en Jakob als zijn en haar God erkent. 
Dat begint al bij de uittocht uit Egypte. Met het volk Israël ‘trok ook een menigte van allerlei 
slag mee’ (Ex. 12:38). Denk daarbij aan Egyptenaren, die (net als de vroedvrouwen Sifra en 
Pua uit Ex. 1:15) door alle wonderen en plagen heen de HERE hebben leren vrezen en vereren 
als hun God. De manier waarop de HERE Israël uit Egypte bevrijd heeft en de wonderbaarlijke 
doortocht door de Rode Zee hebben diepe indruk gemaakt op de Kanaänieten (Ex. 15:14-16). 
Ook Rachab vertelt daarvan in Jozua 2:9-11. Zij komt tot geloof en belijdt: ‘De HERE, uw 
God, is een God in de hemel boven en op de aarde beneden.’ 
Zo zijn er meer mensen, die als niet-Israëliet toch door het voorbeeld van Israël of het contact 
met Israëlieten tot geloof in God kwamen. Denk aan Ruth, Naäman, wellicht ook de koningin 
van Scheba. Dat zijn misschien uitzonderingen. Ook al laat God Israël als volk een marginale 
rol in de toenmalige wereldgeschiedenis spelen, toch houdt Hij Israël open voor iedereen die 
komen wil. 
 

Want de God van Israël is de God van de hele aarde. Daarom moet Israël aan de volken laten zien en 
voorleven, hoe geweldig Gods grootheid is en hoe goed het is om zíjn volk te zijn. In Exodus 19:5-6 zegt de 
HERE het zelf: ‘Want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig 
volk. Dit zijn de woorden die gij (Mozes) tot de Israëlieten spreken zult.’ Later haalt Petrus die woorden aan en 
past ze toe op de gemeente van Christus: ‘… uitverkoren … om de grote daden te verkondigen van Hem, die u 
uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht’ (1 Petr. 2:9). 

 
… maar Israël trekt er niet zelf op uit 
God wilde dat zijn volk Israël een uitstraling zou hebben naar de volken. Dat blijkt uit heel 
het Oude Testament (zie bijv. Deut. 4:6; 1 Kon. 8:41-42; Ps. 87; Jes. 2:1-4; Mi. 4:1-3; Zach 
8:20-23).
Waarom komen mensen uit alle volken naar Jeruzalem toe? Omdat de HERE beloofd heeft dat 
zijn Knecht, de Messias, zal komen. En die belofte maakt Hij waar! De Here Jezus ís 
Immanuël: God met ons. In Hem komt God naar de mensen toe. Wel in een bepaalde 
volgorde. De HERE wil door zijn Knecht, de Messias, eerst zijn oude verbondsvolk verlossen 
en vervolgens héél de wereld bereiken. ‘Ik stel u tot een licht voor de volken, opdat mijn heil 
reikt tot het einde van de aarde’ (Jes. 49:5-6). 
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Korte Bijbelstudie 
Lees Zacharia 8:1-8. 

1. Wat belooft de HERE aan het kleine groepje gelovige Joden die zijn teruggekeerd 
naar Jeruzalem? 

2. Hoe reageren de gelovigen van die tijd daarop? 
3. Waar wijst de HERE hen vervolgens op? 

Trek nu de lijn door naar vandaag. 
4. Wat wil de HERE ons hiermee zeggen?  
5. Hoe reageren wij daarop? Als mens en als gelovige? 

Lees Zacharia 8:20-23. 
6. Waarom zijn al die mensen op zoek naar God? Waarom schieten ze massaal een 

Judese gelovige aan? 
7. Zijn er vandaag ook mensen op zoek naar God? Kent u ze ook persoonlijk? 
8. Zijn zoekende mensen bij uw gemeente aan het goede adres? En waarom? 
9. Zit er een verschil tussen de praktijk en de wens? 

Al die mensen die God zoeken, roepen elkaar op: ‘Ga ook mee naar Jeruzalem om daar de 
HERE te ontmoeten.’ Je geloof is dus geen privé-mening die je maar voor je houdt, maar 
een kracht tot behoud voor iedereen. Geloof is bestemd om te delen. 

10. Noem meer voorbeelden uit de Bijbel van mensen, die elkaar oproepen of de ander 
uitnodigen om naar God en naar de Here Jezus te gaan. 

11. Hoe voldoen wij persoonlijk en als gemeente aan deze opdracht? 
12. Kun je ook zonder kerk geloven? 

 
Conclusie 
Onder het Oude Testament had de HERE zijn oog ook al gericht op het behoud van héél de 
wereld. God laat door middel van Israël zien wie Hij is. Het bestaan van Israël zelf is een 
getuigenis voor de wereld. Dat blijkt uit Gods machtige daden (in de tijd van Mozes, in de tijd 
van David, in de tijd van Elia en Elisa, in de tijd van Daniël). Sommige mensen reageren 
daarop gelovig. Duizenden zullen volgen, belooft de HERE. Dit heet het zandlopermodel: God 
concentreert zich op Israël om de wereld te bereiken. 
 
Nieuwe Testament 
 
Voorvraag 
Net als Israël vroeger is de christelijke gemeente een wegwijzer naar de levende God voor 
mensen die Jezus niet meer kennen. 
Wat is er volgens u veranderd aan onze taak in vergelijking met het Oude Testament? 
 
Vissers van mensen 
In het Nieuwe Testament maakt de Here Jezus de twaalf discipelen al vanaf het eerste 
moment duidelijk, dat zij erop uitgestuurd zullen worden. ‘Ik zal vissers van mensen van 
jullie maken’, zegt Hij meteen al bij hun roeping tegen Petrus en Andreas. 
Mensen vangen en winnen voor Gods koninkrijk, daar gaat het voor hen om. Dat moet 
gebeuren met woorden (‘Verkondig het Evangelie aan de hele schepping’) en met daden (‘Gij 
zijt het zout der aarde en het licht der wereld’). 
Tussen zijn opstanding en hemelvaart belooft Jezus aan zijn leerlingen, dat de Heilige Geest 
over hen zal komen om hen kracht te geven ‘om zijn getuigen te zijn te Jeruzalem en in 
geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde’ (Hand. 1:5). 
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Petrus zegt met Pinksteren dat het goede nieuws van Jezus Christus vanaf dat moment de hele 
wereld over gaat. De HERE gaat wereldwijd! Aan zijn volgelingen geeft Hij de opdracht mee: 
‘Maak de kring groter!’ 
 
OT NT (toen Jezus leefde) NT (na Pinksteren) 
God God God 
Priesters Jezus Christenen 
Israël en de volken Mensen vooral in Israël Mensen wereldwijd 
 
Oudtestamentisch denken bij Petrus 
Deze ‘beleidswijziging’ van de HERE wil er bij de eerste christenen uit het joodse volk nog 
niet helemaal in. Ze denken nog steeds: oké, het heil is nu ook voor de volken, maar dan 
moeten die volken wel bij óns komen! 
Daarom wil Petrus in Handelingen 10 niet eten van de dieren in het laken dat uit de hemel 
neergelaten wordt. Hij zou uit zichzelf nooit bij Cornelius binnengekomen zijn. In 
Handelingen 15 nemen de apostelen onder leiding van de Heilige Geest het besluit, dat de 
niet-joodse christenen niet gebonden zijn aan al de wetten van het joodse volk. 
Juist omdat de joodse gelovigen nog zo vastzaten aan hun oude, vertrouwde denkbeelden, 
breekt de Geest door grenzen, die - nee, niet door mensen zijn gemaakt, maar die - God eerst 
had voorgeschreven, maar nu zelf vanaf Pinksteren heeft opgeheven. 
 
Don’t keep the faith. Spread it around! 
De christelijke gemeente wordt door de Here Jezus opgeroepen om erop uit te trekken en het 
Evangelie bekend te maken aan alle volken (Mat. 28:19; Mar. 16:15). Niet alleen de groep 
van de apostelen, maar heel de gemeente wordt hierbij ingeschakeld. 
Paulus prijst de gemeente van Filippi, omdat ze hebben deelgenomen aan de prediking van 
het Evangelie (Fil. 1:5; zie ook Fil. 4:3, waar Euodia, Syntyche en Clemens ‘tezamen met mij 
hebben gestreden in de prediking van het evangelie’). Paulus roemt ook de gemeente van 
Tessalonika als voorbeeld voor de gelovigen in de hele regio (1 Tess. 1:8). 
Petrus doet hetzelfde in de al eerder vermelde woorden uit 1 Petrus 2. 
 
Verwachtingsvol 
Sinds Pinksteren wil de HERE nadrukkelijk de wereld bereiken met het Evangelie. Hij 
schakelt daarbij zijn gemeente in. 
Over het resultaat daarvan kun je lezen in Openbaring 7:9. Er komt ‘een grote schare, die 
niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen. Zij stonden voor de troon en 
voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen 
met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van 
het Lam!’ 
 
Opdrachten 
1. Wat is het grote verschil tussen Oude en Nieuwe Testament? En hoe taxeer je in dit 

opzicht de opmerking ‘de kerkdeuren staan altijd open’? 
2. Een actieve opstelling. Een positieve uitstraling. Een intensieve verwachting. Vertel 

elkaar hoe je met elk van die drie omgaat als evangeliserend christen. 
3. ‘Mensen bij de kerk is Gods werk.’ Wat verwacht de HERE eigenlijk van mij? 
 
Literatuur bij beide thema-artikelen 
Drs. C.J. Haak, Kerk in de 21e eeuw, Kampen 1999. 
Dr. Stefan Paas, Jezus als Heer in een plat land, Zoetermeer, 2001. 
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Dr. Stefan Paas, De werkers van het laatste uur, Zoetermeer 2003. 
Deze drie boeken zijn te bestellen bij het Centrum van Deputaten Toerusting Evangeliserende 
Gemeente (DTEG). Tel: 038-427430 of e-mailL info@dteg.nl 
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