Dinsdag – Wat is evangeliseren?
Lezen: Mattheüs 28
Je kunt verschillende definities geven van het woord ‘evangeliseren’. We zoomen nu in op het
inhoudelijke van evangeliseren. Waar gaat het over?
Evangeliseren is: doen wat de Heere Jezus zegt. In Zijn Naam moet gepredikt worden bekering en
vergeving. Het was Zijn opdracht: ‘Predik het Evangelie alle creaturen.’ Ieder die troost wil halen uit
de woorden: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld’, moet zich afvragen
waarom hij de woorden die daaraan vooraf gaan niet serieus neemt: ‘Gaat dan heen in de gehele
wereld, onderwijst alle volken…!’ Selectief bijbelgebruik is in deze situatie zeer schadelijk voor de
onbereikte volken (en buren!).
De laatste woorden van Jezus voor Zijn hemelvaart waren: ‘En gij zult Mijn getuigen zijn… tot aan het
uiterste einde der aarde.’ Daarna werd Hij opgenomen daar zij het zagen.
De zendeling Hudson Taylor heeft gezegd: Maak je zelf zo snel mogelijk overbodig. Waarom? Omdat
je dan weer verder kunt trekken, om weer anderen te bereiken met de goede boodschap.
David Livingstone heeft gezegd: God had één Zoon en Hij maakte Hem een Zendeling. Waarom?
Opdat bekend zou worden dat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve (in de hel) maar het
eeuwige leven hebbe (in de hemel).
Woensdag – Waarom evangeliseren?
Lezen: Mattheüs 22 : 1-14
Waarom zouden we de goede boodschap van het Evangelie brengen? Omdat er een hemelse bruiloft
aanstaande is. God heeft Zijn eniggeboren Zoon een bruiloft bereid en nu moet de bruid genodigd
worden! Opdat Zijn huis vol worde! God heeft Zijn Zoon en vreugde in het vooruitzicht gesteld, en
omwille van die vreugde heeft Hij het kruis verdragen en de schande veracht! Jezus zal eens Zijn
bruid aan Zijn hart drukken! Hij zal Zich eeuwig verheugen in haar! Maar die bruid moet genodigd!
Daarom: Dwing ze om in te gaan! Gaat dan heen!
Is de verkondiging van het Evangelie iets wat ten dienste moet staan van onze zingeving? Nee, maar
het is er wel een gezegend gevolg van. Is het Evangelie de slaaf van onze gelukwens hier op aarde?
Nee, in de wereld zullen we juist verdrukking hebben. De verkondiging is gericht op ons eeuwig
welzijn! Wie heeft zijn naaste ervoor over om als toekomstige en eeuwige verblijfplaats een poel van
vuur te hebben?
Maar hoe kan God zo wreed zijn – zegt de wereld - dat hij mensen daar terecht laat komen? Nee, dat
is de vraag niet. Wie zal zeggen: Wat wreed van die hoogspanningsmasten om mij te doden als ik erin
klim en die draden aanraak.
De eeuwige dood is het gevolg van het ongehoorzaam zijn aan het Evangelie.
Donderdag – Hoe evangeliseren?
Lezen: 1 Timotheüs 4

Iemand die vertegenwoordiger is voor een firma die dure kostuums verkoopt en zelf in een rafelige
spijkerbroek loopt met een slordig overhemd waar drie knopen vanaf zijn en die ruikt alsof hij zich
twee weken niet gewassen heeft, hoeft weinig orders te verwachten.
Daarom is het volgende heel belangrijk als je je bezighoudt met de vraag naar het ‘hoe’ van
evangeliseren. Wees een voorbeeld (zelfs voor gelovigen!), in je taal, in je wandel, in de liefde, in de
geest, in geloof en in reinheid. Prijs je mensen de mantel der gerechtigheid aan en wandel je zelf in
het vod van onreinheid, bewaar je jezelf niet onbesmet van de wereld, houd je je tong niet in toom?
Medicijnmeester, genees dan eerst uzelf! Je zegt dat mensen in Christus vrij kunnen worden en ben
je internetverslaafd? Berisp je iemand vanwege een grove vloek, maar roddel je zelf over je collega’s,
medekerkgangers enzovoort? Haal dan eerst de balk uit je eigen oog!
Kijk dan eens naar Stefanus! Barstensvol woede keken ze hem aan, maar hij preekte niet alleen de
liefde en heerlijkheid van God, zijn eigen gezicht blonk als dat van een engel! Hij zelf bad voor zijn
stenigers!
Dus: Leef zoals je spreekt, dan zal je leven spreken! Schep ons een rein hart, o God!
Vrijdag – Evangeliseren: waar?
Mattheüs 5 : 1 – 16; Ezechiël 37 : 1 – 14
Waar moeten we beginnen met evangeliseren? Dicht bij huis! Heel dichtbij! Als de blinde een blinde
leidt, zullen ze samen in de gracht vallen. Met andere woorden: eerst moeten je eigen ogen geopend
worden en moet je de weg weten te bewandelen om andere de weg te kunnen wijzen, om een
getuige te zijn. Want wanneer ben je een getuige? Als je zelf iets gezien hebt, zelf ervaren hebt Wie
God si en als je hebt mogen bekennen de liefde van Christus met het verlangen vervuld te worden
tot al de volheid van God.
Dus allereerst moet de akker van je eigen hart omgeploegd, bezaaid worden en vrucht voortbrengen
Maar ik kan van mezelf toch geen vrucht voortbrengen? Nee, dus wat moet je doen? Die vruchteloze
akker, die woestijn van je leven God aanbieden en bidden: ‘Heere, U bent de God Die het leven
geblazen hebt in de dorre doodsbeenderen toen Ezechiël profeteerde. U bent de Profeet van de
Allerhoogste. O, blaas Uw Geest in mij, maak mij levend, Heere, naar Uw Woord. En stel mij
vervolgens tot een zegen voor hen die mij omringen. Maak mij een getuige tegenover mijn broer(tje),
of zus(je), mijn vader en moeder, mijn klasgenoten, mijn buurjongen.’
Het Engelse spreekwoord zet: Charity begins at home (liefdadigheid begint thuis). Zo ook het
evangeliseren.
Zaterdag – Evangelisatie: wanneer?
2 Timotheüs 4 : 1 – 5; Handelingen 26 : 16 – 18
‘Maar die meneer die ik aanspreek, zit er helemaal niet op te wachten! Kan ik niet beter wachten
totdat ik iemand op mijn pad krijg die al voorbereid is? Kun je niet beter een gesprek aangaan met
mensen die door ziekte of zorgen wat meer openstaan voor het Evangelie?’ Inderdaad, zegt de
duivel. Hoe dan ook, vandaag niet! Hij bedoelt: wacht tot iemand in zijn graf ligt en begin dan jezelf
te beschuldigen dat je hem het Evangelie niet verteld hebt en wordt vervolgens zo radeloos dat je
denkt dat je de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebt en dat er geen redding en bekering meer
voor jou mogelijk is.

God zegt: Houd aan, tijdig en ontijdig. Gelegen of ongelegen. Maar je kunt toch niet als een dolle
stier zomaar in het wilde weg iedereen aanspreken? Wat dan? Als een bange wezel in je hol blijven
en ‘och en ach’ roepen?
Kijk, daar staat Paulus. Hij handelt op de markt met al degenen die hem voorkomen in Athene. Maar
die mensen leven in een heel andere cultuur. Die hebben een heel andere achtergrond. Hij
verkondigde hun de Gekruisigde. Hij verkondigde hun dat er een oordeel kwam. Hadden ze daarom
gevraagd? Nee, maar God had Paulus iets gevraagd, iets geboden! Wee mij, als ik dat gebod niet
gehoorzaam, zegt Paulus.
Zondag – Ja maar…
Lezen: Romeinen 1 : 1 – 17
‘Maar ik ben niet vrijmoedig, dus…’ Dus wat? Je mond maar houden? Dan maar niet evangeliseren?
Nee, eerst de oorzaak van je on-vrijmoedigheid onderzoeken. David bad om (vernieuwde)
vrijmoedigheid. Waarom was hij het kwijt? Vanwege zijn zonde. Moet er eerst misschien nog
gebroken worden met bepaalde zonden? De duivel weet dat als er iets verlammend werkt, het de
zonde is. Dus zal hij onophoudelijk (lees dat goed!) proberen door de zonde je mond te snoeren.
Dat betekent niet dat we dus een heel geraffineerd dubbel leven moeten leven, waarbij we de
wereld en onze zonden aan de hand houden en toch de mond vol hebben over God en de Bijbel,
maar dat betekent: ‘Waakt en bidt, opdat je niet in verzoeking komt.’ Leef in heiligheid en
oprechtheid al de dagen van je leven.
Van de Schotse evangelist Duncan Matheson werd gezegd: Hij kende slechts één vrees: de vrees om
een huichelaar te zijn. Hoe dichter bij God, hoe minder mensenvrees. Of bedoelen we met te zeggen
dat we niet vrijmoedig zijn, dat we onszelf er zo weinig voor over hebben? Schamen we ons te veel?
Beseffen we wel genoeg dat het Evangelie een kracht Gods is? Leven we niet te weinig uit deze
kracht? Leef je te ver af van de eeuwigheid? Leef je te veraf van de eeuwige realiteit? Leef dan meer
als Henoch, die wandelde met God.
Maandag – Resultaat…
Lezen: Jesaja 55
En hebt u ook vrucht op uw werk? zo vraagt men een evangelist wel eens. Antwoord: Ja, veel brokken,
tenminste dat zijn de vruchten op mijn werk. Gods werk zal hoe dan ook gezegend worden. Zijn Woord
keert niet ledig terug. Het zal doen wat Hem behaagt.
Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel een mirteboom. O alle gij dorstigen,
komt! Indien iemand dorst heeft, die kome. Het zij ons genoeg een instrument te zijn in de doorboorde
handen van de Meester, Die Zelf aan het einde van Zijn volmaakte bediening enkele angstige
volgelingen rondom Zijn sterfhout (Hij had immers geen sterfbed) had staan.
De discipel is niet meer dan de Meester. Jeremia was duidelijk geroepen, maar zijn bediening eindigde
met de wegvoering van het volk en de verwoesting van de tempel. Is het tevergeefs? Nee. Toen Paulus
zijn rede beëindigde op de Areopagus, liepen de meesten lachend weg toen ze over de opstanding
hoorden. Toch hingen sommige mensen hem aan! De God Die uitzendt tot de oogst, is ook de Heere
van de oogst. Tegelijkertijd moet een dienaar van het Woord zich afvragen of in hemzelf geen blokkade
zit waardoor de groei (in diepte en breedte) uitblijft.

God beloont geen succes. Hij beloont trouw, en dat vanwege Zijn trouw en genade.

