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Herkenbaar? 

Op een doordeweekse dag raak je tijdens je dagelijkse bezigheden in gesprek met Kees. Kees is iemand 
die je al langer kent. Het wordt onverwachts een goed gesprek waarin allerlei persoonlijke zaken aan de 
orde komen. En zomaar ineens gaat het over vragen als, “Waarom zijn we hier op aarde?, Is er meer 
tussen Hemel en aarde?, Is er leven na de dood?”.  

Als Christen en kerkmens weet je dat je de opdracht hebt gekregen om van God en het heil in Christus te 
mogen getuigen. Dit is je kans. Je haalt diep adem en begint (wat onwennig) te vertellen. Van Gods 
schepping en de Drie-eenheid. Van de zondeval in Adam. Van uitverkiezing en eigen 
verantwoordelijkheid. De Hemel en de Hel. Van geheiligd en gerechtvaardigd worden in Christus. Van 
Ellende, Verlossing en Dankbaarheid.  

Na 30 minuten aan het woord te zijn geweest kijk je Kees hoopvol en gunnend aan en vraag je hem of 
het duidelijk was. Even blijft het stil terwijl Kees een net antwoord probeert te geven. “Tja, dat is nogal 
wat. Best ingewikkeld hoor. Maar … Wat geloof je nou? … en … Waarom geloof je dat? … enne … 
Waarom moet ik dat ook geloven? …..” Op dat moment herinner je dat Kees nog nooit naar een kerk is 
geweest en geen bijbels onderwijs heeft gehad. Eigenlijk heeft hij maar weinig begrepen van wat je hebt 
gezegd. Je zucht …. en begint van voren af aan.  

Het juiste perspectief 

Het bovenstaande verhaal is herkenbaar. Op onverwachte momenten krijgen we de kans om van de 
Here Jezus Christus te mogen vertellen. Onwennig proberen we duidelijk te maken dat je 
gesprekspartner in Jezus moet geloven en naar de kerk komen. Dat we daarbij voor die ander vaak 
onbekende woorden en begrippen zoals “rechtvaardigmaking” en “geheiligd zijn in het bloed van 
Christus” gebruiken ontgaat ons. Als we bedenken dat 7 van de 8 mensen om ons heen nooit “naar de 
kerk gaat” is de kans toch best wel groot dat we dagelijks met zo iemand in contact komen.   

In de Bijbel staat dat het de Heilige Geest is die mensen in Jezus laat geloven. Dat is maar goed ook. 
Want als het aan ons willen en kunnen zou liggen, zou met eerbied gesproken de Hemel leeg zijn. Maar 
in de Bijbel staat ook dat we bij het vertellen over Christus wel onze best moeten doen het Evangelie zo 
duidelijk en begrijpelijk mogelijk aan die ander uit te leggen en dat de Heilige Geest onze woorden wil 
gebruiken bij de bekering van die naaste. 

Oefening 

Stel je de bovenstaande situatie nogmaals voor ogen. Breng nu je eigen “Kees, Corrie, Goris, Korrie of 
wie dan ook” in gedachten. (Of doe de oefening met deze persoon in levende lijve.) En geef dan hem of 
haar antwoord op de volgende drie vragen: 

- Wat je gelooft  

- Waarom je dat gelooft 

- Waarom die ander (Kees, Corrie, Goris, Korrie of wie dan ook) dat ook moet geloven. 

Eén ding is heel belangrijk bij deze oefening. Je mag géén kerkelijke of (moeilijke) bijbelse begrippen 
gebruiken. Pas je taalgebruik aan bij de persoon tegenover je en gebruik alleen woorden die je 
gesprekspartner begrijpt. Denk aan wat Paulus leert in 1 Korinthe 3. Eerst de melk. Dan de vaste spijs.  

De ervaring leert dat dit niet gemakkelijk is. Probeer het toch vol te houden. En als het niet lukt denk dan 
na welke woorden je wel en niet moet gebruiken en doe het opnieuw. 

Het gaat er in deze oefening niet om een verhaaltje uit het hoofd te leren dat je “afdraait” als de 
gelegenheid zich voordoet. Geef antwoord vanuit je hart en leer uit te leggen wat je gelooft. Zo ben je 
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beter voorbereid om iedere gelegenheid aan te grijpen waarin je van Jezus Christus onze Zaligmaker 
mag getuigen (Kolossenzen 4).  

Is dat alles? 

Je vraagt je nu misschien af. “Is dat alles? Evangelisatie is toch meer dan het alleen maar kunnen 
beantwoorden van die drie vragen?“ Een goede vraag want de volgende alinea hoort er ook nog bij. Hoe 
zou je die vragen anders eerlijk en oprecht kunnen beantwoorden?  

Lees de Bijbel. Bestudeer de Bijbel. Bid om de leiding van Heilige Geest zodat je ook zelf die moeilijke 
begrippen mag begrijpen en geloven. Bid dat God je de gelegenheid biedt zodat je het Evangelie aan je 
naaste mag vertellen. Bid dat de Heilige Geest jou woorden gebruikt bij de bekering van die naaste. Maar 
bid bovenal dat die naaste de Heere Jezus Christus mag leren kennen als zijn Redder, Verlosser en 
Zaligmaker. 

 

 

 


