Zeg Oscar, ik heb een vraag
over... EVANGELISATIE
Als je leest over Jezus zijn leven, dan trok
hij er voortdurend op uit, ontmoette
mensen en had (koninkrijks)input in hun
leven. Wij christenen zoeken elkaar op in
kerken, huiskringen en bidstonden... Dat is
juist heel fijn (Jezus was ook vaak in de
synagoge te vinden), maar zijn wij niet in een ongezonde
balans terecht gekomen?

Beste Henk,
Wat je zegt is mij uit het hart gegrepen. Helaas zijn veel
kerken in Europa op dit moment erg naar binnen gericht.
Terwijl de kerk in met name Zuid-Amerika, Afrika en Azië
de laatste 40 jaar stormachtig gegroeid is is de kerk in
Europa schrikbarend achteruit gegaan. Vanmorgen hoorde
ik nog iemand spreken over cijfers die heel bemoedigend
zijn: in 1960 was 1% van de wereldbevolking evangelisch
christen, nu is dat meer dan 10%! Daar mogen we de Heer
voor danken. Het komt echter niet door de groei in Europa,
maar in die andere delen van de wereld. Er is ook een groot
verschil tussen Europa en Noord-Amerika. In Europa gaat
nog maar 6 % van de mensen regelmatig naar de kerk,
terwijl dat in de Verenigde Staten 40% is. In Europa, en
ook in Nederland, staat het er dus uitzonderlijk slecht voor
met de kerk. Nederland is een zendingsland geworden. We
kunnen het dus niet maken om te gaan zitten navelstaren,
en tevreden te zijn met de status quo (dat betekent: met hoe
het nu is). Het is niet goed als plaatselijke gemeenten alleen
maar bezig zijn de toko draaiende te houden. Er zal
vernieuwing en opleving nodig zijn wil de kerk weer een
betekenis van belang gaan spelen in de maatschappij.
Wat het meest nodig is is precies waar jij over spreekt. We
moeten weer eens heel goed nadenken over wat onze
roeping is als gemeente. En dan kom je er achter dat we
geroepen zijn midden in de wereld te staan en uit te reiken
naar (contact te hebben met) mensen die Jezus niet kennen.
We zijn allemaal gezondenen van de Heer: Jezus zei: “zoals
de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u”. Jezus ging
erop uit om mensen aan te spreken, op te zoeken, een
relatie met ze op te bouwen. Wanneer wij als christenen
eigelijk voortdurend bezig zijn elkaar te ontmoeten, en
helemaal geen contact meer hebben met niet-gelovigen, is
er iets goed mis. Het is helemaal niet verkeerd nietchristelijke vrienden te hebben. Tenminste, zolang je niet
meegaat in het doen van zondige dingen. Daarom kan het
zo goed zijn op een sportclub te zitten, of op school juist
wel mee te doen met die activiteiten, of als student juist te
kiezen voor een niet-christelijke studentenvereniging. En
als kerk moeten we nadenken hoe we ook diensten kunnen
houden waar iedereen met een gerust hart een niet-christen
mee naar toe kan nemen. Ik wil ook graag
bijbelstudiegroepen voor ongelovigen gaan lanceren in de
gemeente. Daar mogen alleen mensen aan meedoen die de
afgelopen vijf jaar niet naar de kerk zijn gegaan. Eigenlijk
is het heel vreemd dat een kerk vaak een aparte
evangelisatiecommissie heeft. Het gevoel ontstaat dan dat
evangelisatie door die commissie wordt uitgevoerd. Maar
volgens de Bijbel is de hele gemeente de
evangelisatiecommissie. Datzelfde kunnen we zeggen van
zendingswerk in een gemeente. Zending (in eigen stad en
daarbuiten) is waar de gemeente voor bestaat!
Kortom, beste Henk, ik raak helemaal op dreef als ik zo
begin te schrijven naar aanleiding van je vraag. Ook binnen

de jeugdgroepen van onze gemeente mag van mij hier alle
aandacht naar uitgaan: hoe kunnen we andere jongeren in
Emmeloord en omgeving winnen voor Jezus. Er zijn
allerlei strategieën te verzinnen, velen daarvan zijn goed.
Het gaat erom dat we iets doen, want alles is beter dan
niets. Wanneer wij ons goed bewust zijn van onze taak, en
weten hoe we die kunnen uitvoeren, en samen ons inzetten
om die taak te vervullen, dan gaan we ook eenheid ervaren.
Eenheid komt nooit door gericht te zijn op eenheid, en
helemaal niet door ons blind te staren op elkaar. Eenheid
komt door het gezamenlijk nastreven van een gezamenlijk
doel. De Dode Zee is dood omdat die alleen maar ontvangt.
Het meer van Gallilea bruist van leven omdat die ontvangt
en doorgeeft. Let’s go for the Sea of Galilee!
Shalom,
Oscar

