H8 GEEN EVANGELIE ZONDER WOORDEN

Waarom praten wij zoveel? #ozng
@LFijnvandraat, 23 dec 2010 op twitter

Het is een veelgehoorde kreet de laatste jaren: Verkondig het evangelie, desnoods met woorden.
Het is een uitspraak die meestal wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi en die klinkt als
een mooie samenvatting van alles wat ik heb geschreven. Want het evangelie is veel meer dan
een praatje waarin je de juiste woorden gebruikt; laat maar gewoon zien door je leven heen dat je
christen bent, en niet alleen uit je woorden.

Maar de vraag is of de heilige Franciscus dat bedoelde. De uitspraak kent tientallen varianten die
allemaal van vrij recente datum lijken te zijn. Franciscus leefde echter begin dertiende eeuw, en
trainde zowel monniken als gewone gelovigen in spreken en preken. In een van zijn geschriften
vertelt hij de broeders dat ze niet moeten spreken tenzij ze daar toestemming voor hadden
gekregen. En hij voegt daar aan toe: ‘Maar laat alle broeders preken door hun daden’. Dat zal de
oorsprong zijn van het citaat, en zoals blijkt vond Franciscus daden niet belangrijker dan
woorden.

Woorden en daden: ze horen bij elkaar, ook (en misschien wel vooral) in de verkondiging van het
evangelie. Jezus zelf preekt en spreekt op vrijwel elke bladzijde van de evangeliën en ook de
preken van Petrus en Paulus uit Handelingen zijn bekend en beroemd. In Romeinen trekt Paulus
een hele logische conclusie: hoe kan iemand geloven als ze niet over Jezus hebben gehoord? En
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hoe kan iemand over hem horen als hij niet verkondigd wordt? Of, zoals mijn Ierse collega David
Wilson pleegt te zeggen: who pops the question, wie stelt dé vraag?

Het evangelie verkondigen is dus geen kwestie van woorden óf daden, maar van woorden én
daden. Woorden zonder daden zijn dood, zegt Jakobus in de Bijbel. Dat herkennen we allemaal:
als onze woorden niet worden ondersteund door onze handel en wandel, worden we daar
genadeloos op afgerekend. Het maakt ons ongeloofwaardig. Te veel en te vaak hebben we sneller
gepraat dan gehandeld en daarmee onze geloofwaardigheid aangetast. Toch kan een enkel
woord van een vreemde – een voorbijganger op straat, een presentator op tv, een dominee in een
kerk – soms precies raak zijn. Dat vermogen om de juiste woorden te spreken is volgens mij het
verschil tussen de evangelist en de leek, en als dat op het juiste moment gebeurt is dat de timing
van de Heilige Geest.

Andersom geldt dat evangelisatie zonder woorden incompleet is. Let wel: we doen geen goede
daden om onze woorden kracht bij te zetten. Nee, het moeten gewoon goede daden zijn als uiting
van naastenliefde. Niks meer, niks minder. Die daden hebben in zichzelf betekenis: het kan het
hart van mensen raken en ze daardoor laten veranderen. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen
dan ook de volle reikwijdte van het evangelie begrijpt, of andersom, dat de grote
zingevingsvragen van diezelfde mensen zijn beantwoord.

Een paar jaar geleden trok de sportevangelisten van Athletes in Action naar Israel. Onder andere
in Haifa was een team een week lang actief. Elke morgen verzamelden ze zich in een strandtent,
om vervolgens er op uit te trekken. Eén van de medewerksters van het restaurant was er de hele
week. Ze had de groep gezien en raakte geïntrigeerd. Op de laatste dag trok ze de stoute
schoenen aan en sprak een van de teamleden aan: wie zijn jullie, en waarom doen jullie dit? Ze
vertelde dat ze iets zag in de groep dat ze nog nooit ergens anders had gezien. Het teamlid sprak
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lang met haar. Het contact werd opgevolgd door een Israëlische christen, en niet lang daarna
kwam de serveerster tot geloof.

Het is een prachtig voorbeeld van hoe het werkt: de daden van het team werden gezien; de liefde
onder elkaar was een getuigenis op zichzelf. Maar dat maakte de serveerster geen christen.
Daarvoor waren woorden nodig, een gesprek, vraag en antwoord. Verkondig het evangelie, waar
nodig met woorden – en dat is vaak nodig.

Het brengt ons wel bij een heikel punt. Want de populariteit van de verkeerd geciteerde
Franciscus is niet helemaal onlogisch. Onze woorden zijn niet altijd de juiste, niet altijd liefdevol,
niet altijd wijs. En in ons enthousiasme wordt een gesprek een preek, een gedachte een
discussie, en wordt getuigen overtuigen. Dus hoe houden we onze tong nou goed in bedwang?
Wat zeggen wel, en wat zeggen we niet?

Preken of praten
In de serie ‘Op Zoek naar God’ die eind 2010 door de EO werd uitgezonden komt een
memorabele scene voor waarin Kees Kraayenoord en zanger Gordon in Israel zijn. Ze worden op
een ezeltje gehesen om een stukje te gaan rijden (in navolging van Jezus, moet de regisseur
hebben gedacht), en voordat ze goed en wel op pad zijn steekt Kees van wal: over zijn geloof,
over Jezus, de Bijbel, het hele verhaal. Het is het begin van een dramatisch mislukte ontmoeting.
Kees lijkt alleen maar aandacht te hebben voor wat hij wil vertellen, en Gordon haakt al na een
paar meter hobbelen af. ‘Hij praat wel erg veel, hè?’, is zijn nog relatief milde conclusie na de
ontmoeting.
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Ook in andere ontmoetingen in Op zoek Naar God kon je hetzelfde patroon waarnemen: de
christen die precies weet hoe het zit en dat wel even zal uitleggen. En uit allerlei reacties daarop
kan ik maar een ding concluderen: er werd ons een enorme spiegel voorgehouden. Het is haast
een universeel probleem. Waarom praten wij zoveel? Ik heb er geen wetenschappelijk onderzoek
naar gedaan, maar kan wel wat gissen naar de redenen.

Bijvoorbeeld dit. Sommige mensen zijn gewoon zo enthousiast dat ze niet kunnen stoppen: waar
het hart vol van is daar loopt de mond van over, zeg maar. En dat geldt voor sommige mensen net
een beetje extra. Een van onze kinderen valt regelmatig pratend in slaap, maar is overigens ook
de beste evangelist in huis. Andere mensen zijn juist zo onzeker dat ze maar blijven ratelen. Dat
is natuurlijk niet erg, en in het praten op zich zit ook niet het probleem. Het gaat pas mis als de
focus komt te liggen op onze boodschap in plaats van op onze gesprekspartner. En Kees
Kraayenoord was groots genoeg om dat toe te geven: ‘Ik wilde het zo graag goed doen. Ik dacht
dat ik het kon.’1

Massa’s en enkelingen
Hoe deed Jezus dat nou? Hij was een briljant communicator. Hij praatte met allerlei figuren in alle
lagen van de samenleving, had humor, gebruikte alledaagse voorbeelden om diepe gedachten
over te brengen. Het ene moment preekte hij voor duizenden op een heuveltje en het andere
moment had hij midden in de nacht een persoonlijk gesprek met een theoloog. Hij gebruikte
allerlei gesprekstechnieken: spiegelen, bevestigen, luisteren, vragen stellen, aanmoedigen (en
dat allemaal zonder managementtraining). Dat begon al vroeg. Toen Jezus twaalf jaar oud was,
zat hij in de tempel tussen de leraren, ‘terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen
die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.’ Luisteren en vragen
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stellen – dat was waar Jezus mee begon. En blijkbaar had dat effect. Niet alleen op dat moment,
maar ook de jaren daarna, want, zo staat verderop vermeld, zijn wijsheid nam nog verder toe.

Jezus sprak veel, heel veel. In synagogen, op heuveltjes en in velden, overdag en in het holst van
de nacht, met grote menigten en met enkelingen, met vreemden en met vrienden. Maar een van
de meest fascinerende dingen is dat hij nooit vragen beantwoordde die niet gesteld werden. Hij
kwam naast de mensen staan en hielp ze een stap verder; van de ene stepping stone naar de
andere, zou je kunnen zeggen. In zijn openbare toespraken zette hij de grote lijn en de hoge
standaard neer. Dat kon mensen nog wel eens shockeren, maar ze wisten daardoor precies waar
hij voor stond. In individuele ontmoetingen ging hij echter nooit over de grenzen heen van
mensen. Zelfs niet als hij harde woorden gebruikte; dat was een vorm van spiegelen van de
hardheid die ze tegenover hem hadden.

Kijk maar eens naar drie ontmoetingen van Jezus met mensen in Lukas 18 en 19. De eerste is de
bekende rijke jongeman. Deze man komt bij Jezus om zijn hachje zeker te stellen: wat moet ik
doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zegt eenvoudig: dat weet je toch wel? Hou je
gewoon aan de wet! De jongeman durft nog te beweren dat hij dat doet, maar Jezus prikt daar
snel doorheen en wijst hem op het eerste gebod. En daar gaat de yup – teleurgesteld en
onveranderd. Hoe anders is de ontmoeting tussen Jezus en die andere rijke, slechts een bladzijde
verderop. Belastinginspecteur Zacheus had gehoord dat Jezus in Jericho zou komen. Hij wil
simpelweg te weten komen wie Hij is. Verlegen klimt hij in een boom, waar hij tot zijn verbazing
door Jezus gezien wordt. De rest is geschiedenis – Jezus komt bij hem thuis, en de impact is zo
groot dat Zacheus ongevraagd en van ganser harte tot inkeer komt.

Tussen deze twee ontmoetingen staat nog een verhaal – dat van de blinde man. Hij kent Jezus en
hij kent zichzelf. Blind, arm, voorbij de schaamte en in nood, roept hij het uit: Zoon van David,
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ontferm u over mij! En daar is Jezus. Hij stopt, keert zich naar de blinde en stelt de vraag: Wat wil
je dat ik voor je doe? En ook hier kennen we de afloop: Jezus geneest hem en het leven van de
man verandert voorgoed.

Drie totaal verschillende ontmoetingen met totaal verschillende gevolgen. De grote overeenkomst
is dit: Jezus geeft hen alle drie waar ze om vragen. Dat geldt natuurlijk het meest duidelijk voor de
blinde man. Maar het geldt net zo goed voor Zacheus. Die hoefde zijn vraag niet eens hardop te
stellen, maar Jezus wist wat hij wilde: hem leren kennen. En zo geschiedde. En in zekere zin geldt
het ook voor de rijke jongeman, die vroeg naar de bekende weg en een oplossing wilde voor een
mogelijk probleem. Waarom ging dat gesprek mis? Hij was gericht op de boodschap, en niet op
de persoon.

Zomaar een paar voorbeelden van ontmoetingen waarbij Jezus precies wist waar de mensen
stonden en ze een passend antwoord gaf. Ik vind het een ontspannende gedachte dat je mensen
niet meer hoeft te geven dan waar ze om vragen, zowel in woorden als in daden. In het genoemde
programma Op zoek naar God komt een ontroerende scene voor tussen schrijver Paul Young en
voormalig judokampioen Dennis van der Geest. Dennis geeft eerlijk toe dat hij het moeilijk vindt
om in een persoonlijke God te geloven. Young komt naast hem staat en vraagt hem waar hij dan
wel in gelooft – in liefde, bijvoorbeeld? Ja, zegt Dennis, natuurlijk geloof ik in de liefde. Bid dan tot
de liefde, zegt Young; dan zal ik voor je bidden dat je ontdekt dat liefde een Persoon is.

Voor sommige christenen is dat een vreemde benadering. Dat is toch niet het evangelie, bidden
tot de liefde? Maar op dat moment gebeurde er iets heel wezenlijks met Dennis – je kon het aan
hem zien, er viel een kwartje. Dennis sprong van de ene steen naar de volgende. Het leert mij dat
het de moeite waard is om mezelf te beperken, om niet alles tegelijk te willen zeggen, en om
anderen de ruimte te geven.
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De overijverige evangelisten zullen zich dus soms moeten inhouden om hun toehoorders niet te
overvoeren. Maar velen van ons staan aan de andere kant van het spectrum en voelen zich geen
evangelist. De kans is niet zo groot dat die groep teveel praat. Integendeel: het is de groep die
zich afvraagt of ze überhaupt wel geschikt zijn om te evangeliseren en of dat eigenlijk wel zou
moeten.

Moet ik evangeliseren?
Een grote zendingsorganisatie liet ooit eens onderzoeken waarom mensen giften geven aan
'vriendenkringen' van haar medewerkers. De belangrijkste reden bleek te zijn dat de gever bang
was om zijn geloof te delen, en via financiële support die taak aan de professionele evangelist
overliet. De suggestie van de onderzoeker was om maar te stoppen met fondsen werven, want
daarmee werd gevers blijkbaar een reden gegeven om hun geweten te sussen. (Het moge
duidelijk zijn dat dat advies nooit is overgenomen!)

Het is een anekdote die regelmatig wordt aangehaald en waar hartelijk om wordt gelachen. Maar
het schetst wel een verkeerd beeld van evangelisatie; een beeld dat soms ook door de
evangelisten zelf in stand wordt gehouden.

Zoals ik in de inleiding al schreef: ook ik voel me geen evangelist, ook al geef ik leiding aan een
evangelisatiebeweging. Ik praat gemakkelijk hoor, dat is het probleem niet. Maar een gesprek
over het evangelie gaat niet vanzelf. En als het er over gaat, blijft het regelmatig aan de
oppervlakte; ik ben niet zo goed in ‘popping the question’. Ik bedenk meestal achteraf pas wat ik
had moeten zeggen. Een tijdje geleden had ik het voorrecht Anne van der Bijl persoonlijk te
spreken. Ik was erg benieuwd hoe hij was omgegaan met angst, afwijzing, weerstand, gevaar –
alles wat mij er vaak van weerhoudt om het evangelie te brengen. Toen ik hem er naar vroeg,
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keek hij me aan alsof hij niet wist waar ik het over had. Nee, hij was nooit bang geweest, en ach,
die weerstand en gevaren vielen eigenlijk ook wel mee. Hij ging gewoon waar hij dacht dat het
goed was, zonder al teveel over alle consequenties na te denken. Al die mensen moeten immers
over Jezus horen! Het leerde me opnieuw dat ik nooit een tweede Anne van der Bijl zal worden
(alsof dat überhaupt zou kunnen) – en dat dat ook niet hoeft.

Er zijn dus mensen met de speciale gave van evangelisatie. En het werkt vaak erg aanstekelijk
om zo iemand aan het werk te zien: het lijkt zo gemakkelijk! Wat voor mij een frustrerende
ervaring op Hoog Catharijne was, is voor sommigen het mooiste wat ze kunnen doen. Ik ken een
evangelist die niets liever doet dan voor het station te staan en mensen aan te spreken. Als ik dat
zou doen, zouden veel mensen dat erg vervelend vinden. In zijn geval blijven mensen staan, raakt
hij aan de praat en komt hij er niet alleen mee weg, maar kan hij ook nog wat aan de mensen
kwijt.

Persoonlijke stijl is niet te kopiëren, en niet iedereen is geroepen om actief er op uit te gaan en
mensen te benaderen; niet iedereen is een Anne van der Bijl of Billy Graham. Zulke mensen
hebben een zichtbare rol in het verkondigen van het evangelie. Ze vervullen de rol die Jezus had
ten opzichte van de massa’s: ze zaaien ontvankelijkheid voor het evangelie. De veiligheid van de
massa en in de anonimiteit van een medium (film, tv, internet) werken daar aan mee. Zo kan de
soms ongemakkelijke waarheid van het evangelie ingang vinden waar het via persoonlijk contact
niet kan.

Het aantal mensen dat door God voor zo’n specifieke taak is geroepen is beperkt. Maar elke
volgeling van Jezus is zijn getuige. Het evangelie klinkt door ons leven, handelen en wandelen
heen. Daar hoeven we ons niet speciaal op te richten, dat gebeurt vanzelf. En de logische,
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natuurlijke rol van elke christen in evangelisatie is die andere dimensie van Jezus’ bediening: het
investeren in de enkelingen.

In de bijbel wordt de bediening van evangelist in Efeze 4 omschreven in samenhang met andere
bedieningen. Ze zijn allemaal erop gericht om ‘de gemeente op te bouwen en heiligen toe te
rusten tot dienstbetoon'. In feite betekent dat dat een evangelist niet ergens in de wereld, ver weg
van de kerk, zijn werk doet, maar dat hij anderen helpt om getuige te zijn. Als Agapè vullen we die
rol in door te modelleren: we doen het zelf, maar met het doel en op zo’n manier dat anderen het
kunnen overnemen. Beleven en doorgeven, zou je kunnen zeggen.

Mijn eigen verhaal
De vraag of ik moet evangeliseren is dus eigenlijk niet zo relevant. Ik ben getuige, en wat ik beleef
kan ik doorgeven. Maar wat ik wel heb gemerkt: het is belangrijk dat ik mijn eigen verhaal goed
onder woorden kan brengen. Ik ben mijn boodschap, zeiden we in hoofdstuk zes; maar ken ik
mijn eigen boodschap goed genoeg om die helder voor het voetlicht te brengen? Kan ik, als de
vraag komt, op een normale, begrijpelijke manier vertellen wie God is, wat hij in mijn leven heeft
gedaan, en wie Jezus Christus voor mij betekent?

Dat eigen verhaal is belangrijk voor onszelf, maar meer nog voor de ander. Want opnieuw gaat
het om de vraag naar authenticiteit en waarachtigheid. Dat is geen trucje. Mensen vergeven het
je als het er wat rottig uitkomt maar wel eerlijk en doorleefd is. Maar ze ruiken het, en zijn
onverbiddelijk, als je een ander verhaal dat dat van jezelf vertelt of als je een standaardpraatje
opzegt.
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En daarom is het essentieel om je eigen verhaal te ontdekken: eerlijk en doorleefd, zonder
opsmuk. Het zou heel goed kunnen dat het je terugwerpt op jezelf; dat je ontdekt dat je dingen
misschien wel minder zeker weet dan je soms zegt, dat je persoonlijke relatie met Jezus Christus
misschien wel minder hecht is dan je durfde toe te geven. Dat geeft niet - zo heb ik het ook
beleefd. Maar juist in die eerlijke doorworsteling schuilt meer goeds dan je ooit had durven
denken.
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