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Doel van dit gesprekspapier
We willen samen nadenken over de manier waarop wij ons getuige-zijn van Christus in praktijk brengen.

Methode
De achtergrond van de studies van dit jaar wordt gevormd door het boek Doelgericht Leven van Rick
Warren, ISBN 90-6353-413-2. Deze studie heeft te maken met de “dagen” 36 t/m 40.

Gebed
Ontmoeting met elkaar
 Waar denk jij aan bij het woord “evangeliseren”?
 Wat zijn jouw ervaringen met betrekking tot het aan niet-christenen vertellen over jouw geloof?
 Als het Evangelie doorgegeven wordt, wat zijn dan dingen waar niet-christenen negatief op
reageren? Waar reageren ze positief op?
 Welke dingen vind jij moeilijk als het gaat om het doorgeven van het Evangelie aan anderen?
 Is het eigenlijk wel nodig om het Evangelie door te geven aan niet-christenen? Waarom wel/niet?

Inleiding
Met opzet heb ik gekozen voor de titel “getuige-zijn”. Ik vind de manier waarop Rick Warren schrijft over de
missie om het Evangelie door te geven erg geforceerd. Naar mijn overtuiging is de opdracht om “heen te
gaan en al de volken tot discipelen van Jezus te maken” een taak voor de kerk als geheel. De kerk als
“Lichaam van Christus” dient uitvoering te geven aan deze opdracht. De leden van het Lichaam hebben bij
de uitvoering van deze opdracht elk hun eigen taak, passend bij hun eigen gaven.
Sommige mensen hebben de gave van de gastvrijheid. Ze genieten ervan om mensen te ontvangen en sfeer te
scheppen. Maar ze vinden het misschien heel moeilijk om anderen het evangelie door te geven. Dat betekent
dat ze moeten samenwerken met mensen die de gave van het evangeliseren wél hebben. Niet elke christen is
een evangelist. Wél heeft elke christen de opdracht getuige van Christus te zijn.
Een getuige is geen advocaat. De taak van een getuige is enkel en alleen te vertellen wat er gebeurd is. Wat
je zelf hebt meegemaakt, wat je hebt gehoord en gezien. Het gaat erom dat je, als er naar gevraagd wordt,
eerlijk wilt vertellen wie Christus voor jou is. Als Jezus veel voor je betekent dan zul je graag over Hem
vertellen als mensen daarom vragen. Als je leven door de liefde tot Hem gestempeld wordt dan is dat
zichtbaar en dan komt Hij ter sprake. Maar dat wil niet zeggen dat je de vaardigheid zou moeten hebben om
in alle omstandigheden mensen voor Hem te winnen. Als het goed is, dan leeft dat verlangen wel, maar velen
missen de bekwaamheid om dat op een goede manier aan te pakken. Veel evangelisatiewerk staat stijf van
een soort heilig moeten en is absoluut niet effectief. Veel christenen lopen stuk omdat ze denken dingen te
moeten doen die ze niet kunnen. Dat geeft misplaatste schuldgevoelens en frustratie. Er is een heleboel
“christelijk” toneel en uiterlijk vertoon zonder inhoud.
Onze opdracht is om dicht bij Jezus te leven. Om vol te worden van Zijn Geest. Om in de omgang met Hem
bewogen te raken met “verloren” mensen die Hij zo eindeloos lief heeft. Dan komt het met dat getuige-zijn
ook wel goed. Onze taak is ons eigen leven op orde te brengen en gemeente van Christus te zijn.
Ik heb er het boek Handelingen nog eens in z’n geheel voor bestudeerd. Wat mij heel sterk opviel was de
nadruk op het werk van de Heilige Geest. Hij is het die leiding geeft m.b.t. het evangelisatiewerk. Als er
mensen tot geloof komen staat er vaak iets bij als “De Here voegde toe” (2: 47), “de gemeente nam in aantal
toe door de bijstand van de Heilige Geest” (9: 31), “Het Woord des Heren wies” (12: 24) , “die (door God)
bestemd waren tot het eeuwige leven kwamen tot geloof” (13: 12). Het is Gods werk, waarin we ons mogen
laten inschakelen door Hem en volledig afhankelijk zijn van Hem.
Heel in het bijzonder zie je dat ook in die geweldige “doorbraken”. Het is de Here die b.v. Paulus in de kraag
grijpt (hoofdstuk 9), die Petrus over de streep trekt en de mensen rondom Cornelius voor zich wint
(hoofdstuk 10), die Lydia in het hart raakt en de gevangenbewaarder tot geloof brengt (hoofdstuk 16).
Wat verder opvalt is de plaats van “tekenen en wonderen”. Er worden geen genezingsdiensten gehouden en
lang niet alle ziekten en problemen worden opgelost. Maar de kracht van God openbaart zich wel, met als
gevolg dat velen tot geloof komen. Dit is een punt wat wij biddend hebben te doordenken. Staan wij

werkelijk open voor het werk van de Heilige Geest in dat soort bijzondere dingen? Dat is wat anders dan er
krampachtig naar jagen!
Wat mij ook opviel was dat het werk van God keer op keer gevolgd werd door aanvallen op dat werk (4: 1vv;
5: 1vv; 6: 1; 6: 12-14; 9:1; 11: 1vv; 12: 1vv; en telkens bij de zendingsreizen van Paulus). Frappant is dat als
je dan doorleest, dat je elke keer ziet hoe die aanvallen op Gods werk moeten meewerken ten goede! Dat de
dingen ten goede gekeerd worden heeft ook veel te maken met de manier waarop men met die aanvallen
omgaat…..
Belangrijk is het functioneren van de gemeente, die moet goed bekend staan in de wereld! Evangelisatie
heeft alles te maken met relaties. Het diaconaat verdient ook veel aandacht. Daarin komt de zorg van
Christus tot uitdrukking!
De zendelingen richten zich allereerst op de leden van de synagoge. Daarbij klinkt telkens de inhoud en de
toepassing van de pinksterpreek door (2: 36-40). De prediking tot de “heidenen” sluit aan bij die wereld,
maar komt eveneens uit bij de noodzakelijke bekering tot Christus (b.v. Handelingen 17: 15-34).
Opvallend is dat Paulus heel veel gedaan heeft in de vorm het geven van onderwijs ergens thuis of in een
zaal. Er werd gelegenheid geboden tot leren voor wie leren wilde (Handelingen 18: 7-11; 19: 9-10; 28: 3031).

Bezinning vanuit de Bijbel
 Lezen: Lucas 5: 17-26
1. Wat valt je op in deze geschiedenis?
2. Hoe kunnen wij in onze situatie mensen “bij Jezus brengen”? Zijn er concrete personen waar we voor
kunnen bidden?
 Lezen: Mattheüs 28: 19-20
3. Rick Warren heeft het over onze “missie”. Daarin klinkt gedrevenheid door. Hij noemt het
zendingsbevel (Mattheüs 28: 19) “de grote opdracht” en niet “de grote suggestie” of “het grote
voorstel”. Op welke manier raken deze woorden van Jezus jou? Wat vind je mooi, wat vind je moeilijk?
4. Hoe vind je dat het zendingsbevel in onze gemeente functioneert? Op welke manier zijn wij als
gemeente bezig met zending en evangelisatie? Wat zou volgens jou anders/beter kunnen
(gebedsonderwerpen!)? Voor welke zendelingen/evangelisten bid jij? Voor welke organisatie zou je
“reklame” willen maken? Vertel……..!
5. Rick Warren heeft het over onze “levensboodschap”. Hij onderscheidt vier aspecten:
- je getuigenis: het verhaal van de manier waarop je een relatie met Christus hebt gekregen
- je levenslessen: de belangrijkste lessen die je in het leven van God hebt geleerd
- je passie: de dingen waar je je druk om maakt
- het Goede Nieuws: de boodschap van de verlossing
Splits de groep in groepjes van 2, 3, of 4 personen en vertel het aan elkaar:
Je getuigenis, je levenslessen en je passie. Probeer met elkaar de kern van het Evangelie samen te
vatten en deze te verwoorden ten opzichte van een denkbeeldige geïnteresseerde niet-gelovige.
6. Bespreek de volgende stellingen: Dat het Evangelie vaak wordt afgewezen komt (ook)
-Omdat wij christenen, door de manier waarop wij leven, het geloof niet erg aantrekkelijk maken
*wat zouden we hieraan kunnen doen?
-Omdat onze evangelisatiemethoden je vaak de haren ten berge doen rijzen
*op welke manieren kom je wel goed bij mensen “binnen”?
-omdat wij ons hoofd stoten tegen gesloten deuren, in plaats van door geopende deuren te gaan
*welke “open deuren” zie jij?

Dankgebed en voorbede
Zingen
Opwekking 249
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen,
te zien wie U bent,
want uw woord maakt
uw wegen bekend.

Refrein: Samen op weg gaan,
dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde,
genade en kracht,
als een lamp,
die nog schijnt in de nacht.
april 2005 – L.C. Buijs

Samen te strijden
in woord en in werk.
Eén zijn in U,
dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde,
in zorgen, in pijn,
als uw kerk,
die waarachtig wil zijn.

