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Rondblik 
 
Gereformeerde evangelisatie in onze cultuur 
 
H. Drost 
 
Wat is nodig om de brug naar de wereld te slaan, opdat het Evangelie in Nederland kan 
landen? Behalve een helder beeld van je cultuur moet je ook een helder beeld van jezelf 
hebben om goed te zien waar je staat. Wat betekent het dat we aan gereformeerde 
evangelisatie doen? 
 
Gereformeerd 
 
Is onze evangelisatie gereformeerd? Dat is een vraag die bij veel mensen tegenwoordig ook 
binnen de Gereformeerde Kerken irritatie oproept. Dat is deels te begrijpen, omdat het dan net 
lijkt of het in evangelisatie gaat om ‘preken voor eigen parochie’. De opdracht van Christus 
aan de kerk om het Evangelie te brengen, betekent niet dat we onszelf moeten profileren. Het 
gaat niet om zelfbevestiging, maar om doorwerking, nl. van het koninkrijk van God. Aan de 
andere kant is de irritatie over die vraag gevaarlijk, omdat we dreigen weg te gooien wat God 
ons in de geschiedenis geleerd heeft. Is dat van geen belang meer? Heeft de gereformeerde 
traditie niets aan te reiken voor hedendaagse evangelisatie? Het gaat bij deze vraagstelling dan 
niet om zelfbevestiging, maar om doorwerking van bijbelse principes in de praktijk van het 
evangelisatiewerk. 
Ik vond voor een deel lijnen terug in het boek van dr. Paas, die op ons eigen gereformeerde 
erf ondergesneeuwd lijken, namelijk het aangeven van het belang van gereformeerde 
uitgangspunten voor evangelisatie. 
 
Verkiezing 
 
Wanneer het gaat om gereformeerde uitgangspunten die van belang zijn voor de praktijk van 
het evangelisatiewerk, neemt dr. Paas terecht zijn uitgangspunt in de ‘gereformeerde nadruk 
op verkiezing en genade: God begint waar wij zijn.’(1) 
Dat is de wezenlijke start. Dat doortrekt direct heel je werk in de evangelisatie. Het is de basis 
bij het onmogelijke werk van evangelisatie. Want het onmogelijke wordt mogelijk, waar Gods 
Geest werkt. Als je dat beseft, zal een stuk afhankelijkheid je denken bepalen. Dat gaat in 
tegen een activistische trek die ook in mijn hart zit: ‘wij zullen mensen tot Christus brengen.’ 
De bijbelse verkiezingsleer haalt de hoogspanning eraf die er bij veel (vrijgemaakt) 
gereformeerden is gekomen onder evangelische invloed. 
Het gevaar bij deze ijverige hoogspanning dreigt, dat je aan de ene kant in je methode gauw 
overgaat tot manipulatie(2) van de ander en anderzijds zelf eindigt in een stuk frustratie. Want 
het is niet in onze macht om mensen tot geloof te brengen. Mensen haken af. Dat kan aan 
onze gebrekkige presentatie liggen - zeker -, maar het gebeurt ook dat mensen het Evangelie 
best begrijpen en het niet willen accepteren. Het is dan bijbels te erkennen ‘dat het geheim 
van de verkiezing door dit “afhaken” heen gevlochten is’.(3) 
 
‘Getrouw verkondigen is de opdracht, niet effectief verkondigen.’(4) 
 
Behalve dat deze gezonde leer van de genade onszelf kritisch onder de loep neemt, worden 
we vervolgens ook wat kritischer op alles wat ons aangereikt wordt als dé nieuwe uitvinding 
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op het gebied van evangelisatie. Ik bespeur de neiging in onze gemeenten om kritiekloos over 
te nemen wat riekt naar succes in evangelisatie. Maar het bijbelse uitgangspunt van de 
uitverkiezing zet allerlei aanpak wel onder gezonde kritiek. Kernachtig gezegd: ‘De Waarheid 
verkoopt … zichzelf en wij hoeven daar geen trucs aan toe te voegen.’(5) 
 
Een van de sterkste hoofdstukken vind ik het hoofdstuk dat gaat over ‘behoeftegerichte’ 
evangelisatie. Wat ook door velen van ons omhelsd is als ‘de’ methode van Schwarz of van 
Willow Creek, wordt ontmaskerd als een bepaald marktdenken dat zich meer richt op de 
psychische behoeften van de moderne mens, dan uitgaat van de boodschap van het Evangelie. 
Er treedt misvorming van de boodschap op alsof het in het Evangelie alleen zou gaan over de 
zorg van God voor een behoeftig mens en niet meer om de toorn van God over een zondig 
mens. Je loopt ook het risico dat je mensen gaat manipuleren door (zogenaamd) uit te gaan 
van hun behoeften. Het meest beruchte voorbeeld is wel dat je overlijdensadvertenties 
bijhoudt om die mensen op te zoeken met de troost van het Evangelie, waar ze dan het meest 
behoefte aan hebben en dus ontvankelijk voor zijn. Dat soort misbruik maken van de situatie 
gebeurt nog al eens door overijverige evangelisten. 
Wanneer we opnieuw vanuit God leren denken, veranderen de zaken: God schept nieuwe 
behoeften. We kunnen met zijn Evangelie de wereld opzoeken en hoeven ons niet te 
concentreren op zwakkelingen. Gods kracht schept nieuw leven in een wereld waar niemand 
God zoekt,(6) tenzij God hem of haar zoekt. Paas zegt treffend dat we zonder een robuuste 
leer van verkiezing en genade geen steek verder komen.(7) 
 
‘Wie evangeliseert, moet daarom heel goed luisteren naar de behoeften van mensen, maar 
niet alleen om er bij aan te sluiten. Luisteren dient ook om die behoeften te beoordelen, om ze 
te peilen tot op de bodem.’(8) 
 
Christus 
 
Zowel in evangelische alsook steeds meer in reformatorische theologie komt het accent steeds 
meer te liggen op een therapeutisch gestempelde theologie ‘die aansluit bij de postmoderne 
behoefte aan persoonlijke identiteit en vervulling’.(9) God wordt Degene die ons bevestigen 
moet in onze identiteit en steeds minder de God die ons ook veroordeelt in onze zondigheid. 
Die moderne evangelisatieaanpak krijgt ook in onze kerken steeds meer voet aan de grond: 
Gods liefde wordt zo benadrukt, dat het spreken over oordeel en verzoening, kortom, het kruis 
achter de moderne horizon verdwijnt.(10) Spreken over het kruis doet het niet meer goed. 
Tegenover die trend neemt Paas zijn tweede uitgangspunt in de leer van de incarnatie, d.w.z. 
de menswording van Christus. Het gaat er bij deze insteek om dat je het Evangelie ook brengt 
in een bepaalde cultuur, zoals Christus in onze wereld is binnengekomen. Het gaat er dus om 
de wereld en de cultuur in te gaan zoals Christus dat deed. 
 
Men gebruikt wel eens dat spreken over Christus’ menswording als model voor ons om 
medemens te zijn, waarbij dan Christus’ werk van de verzoening uit beeld verdwijnt. Prof. dr. 
C. Trimp heeft daarvoor gewaarschuwd in zijn studie COMMUNICATIE EN AMBTELIJKE 
DIENST.(11) Maar dat is juist niet de bedoeling in dit boek: het gaat erom in de cultuur 
Christus’ kruis en opstanding ter sprake te brengen als de enige weg tot behoud. Op deze 
manier zoekt dr. Paas een weg om onze cultuur serieus te nemen en het Evangelie voluit 
Evangelie te laten blijven. Hij werkt dat o.a. uit door het begrip ‘zonde’ in onze tijd te 
verduidelijken vanuit relationeel denken wat ‘in’ is: het gaat bij zonde niet maar om het 
overtreden van een aantal regels, je zondigt tegen Iemand. Zonde vindt plaats in de relatie tot 
God. Het gaat er nadrukkelijk niet om het Evangelie aan te passen, maar in te passen in 
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modern denken - en dat vindt de moderne mens lang niet altijd prettig. Het Evangelie raakt de 
mens dan in deze cultuur…. 
 
Verbond en kerk 
 
Typerend voor gereformeerd denken is denken in relatie. Dat is het verbond. Een 
consequentie van wat verbondsdenken is ‘dat wij wel persoonlijk willen evangeliseren, maar 
nooit individualistisch. Mensen staan in relaties, in gemeenschappen. Wanneer wij iemand tot 
Jezus mogen leiden, is hij ook een poort tot zijn gezin en alle andere relaties. God werkt in 
gemeenschappen. Tenslotte wil evangelisatie vanuit een verbondsperspectief mensen ook 
terugleiden in de gemeenschap. Onze God stelt eenzamen in een huisgezin. Het is niet de 
bedoeling dat pasgelovigen op zichzelf blijven. Wij mogen hen leiden in de richting van de 
christelijke gemeente. Aan ons de verantwoordelijkheid om daarvoor de vormen te zoeken, 
waarin deze mensen kunnen worden opgevangen (bijvoorbeeld kleine kringen).’(12) Daarom 
is evangeliseren niet los te denken van kerk(stichting).(13) 
 
De kerk 
 
In zijn pleidooi voor een kerk waar de genade heerst, zegt Paas hele mooie dingen over 
toelating tot de kerk, maar schiet m.i. ook uit de bocht. Een kerk waar de genade heerst, moet 
aan mensen geen ‘genadeloze’ eisen stellen, voordat ze lid mogen worden van de kerk. Tot de 
kerk van de genade hoef je je niet op te werken, maar mag je binnenkomen. Dat is het mooie 
in zijn (zendings)benadering. 
 
‘In het westen eisen onze gemeenten van elk nieuw lid niet alleen bekering, maar ook 
verandering van cultuur. Hij moet zijn huidige gedrag voor een deel veranderen en de oudere 
patronen, die bij de meerderheid van de gemeente prevaleren, overnemen. De nieuwe christen 
moet de oude gezangen leren en deze mooi vinden,…. In het kort gezegd: hij moet twee 
generaties teruggaan en wat men noemt een pijnlijke culturele besnijdenis ondergaan.’(14) 
 
Samenwonen 
 
Waar gaat het dan mis? Ik noem een voorbeeld. 
Twee jonge mensen gaan samenwonen. Een ouderling gaat op bezoek. Hij wil spreken over 
die verkeerde levensstijl. Een van beiden is lid van de gemeente. De partner is buiten het 
geloof opgegroeid. Hoe spreek je daar goed op in? 
Het eerste is dat je goed onderscheid moet maken. Degene die lid is van de gemeente, wordt 
geacht het Evangelie te kennen, alsook de goede boodschap over het huwelijk. Het is wel wijs 
om in deze tijd vooraf te checken of dat nog zo is, maar dat is wel het kader waarbinnen we 
binnen de kerk werken. Maar die ander? Die kent die manier van denken niet. Je moet die 
ander niet direct beginnen te vermanen, maar gaan onderwijzen. Dat geeft dus naar beiden toe 
een andere toon. 
 
In zijn boek laat Paas heel goed zien hoe je moet proberen te begrijpen waarom mensen 
dingen doen zoals ze doen. Er gaan overtuigingen achter schuil. Dat is het leerzame. Maar hij 
slaat m.i. door, als hij schrijft dat je gedragsverandering niet als eerste voorwaarde mag 
stellen voor kerklidmaatschap. Je mag dat volgens mij juist wel doen, als een bewijs dat 
mensen de boodschap van het Evangelie begrepen hebben. Het is de verantwoordelijkheid 
van de kerk van Christus om alleen hen toe te laten tot het lidmaatschap van de kerk, die niet 
alleen het Evangelie begrepen hebben (en dan verder speciale nazorg zullen krijgen in 
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onderricht), maar dat ook tonen in hun levensstijl. Kortom: de nadruk op een houding van 
begrip en inleven is terecht, maar dat moet niet leiden tot het opgeven van de bekering bij 
toelating. 
Wanneer Paas toch pleit voor snelle toelating, met het argument dat op die manier 
kerktoetreders meegenomen worden in de gemeenschap waar het Evangelie gestalte 
aanneemt, gaat hij te veel voorbij aan de gestalte van de kerk als een vergadering van 
gelovigen, die in hun anderszijn juist gemeente van Christus in deze wereld zijn. Als je dat 
verzwakt, neem je de kracht van het getuigenis weg: ‘indien nu het zout zijn kracht verliest, 
waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door 
de mensen vertreden te worden.’(15) Hij vergeet ook dat de christelijke kerk al eeuwen dat 
punt heeft onderkend door mensen de status van ‘catechumeen’, ‘gast’ of iets dergelijks te 
geven zonder hen meteen in te lijven. 
Ik denk niet dat we uit dit boek het pleidooi voor snelle kerktoetreding moeten navolgen, 
maar wel hebben we heel hard de les nodig dat we eerst mensen moeten begrijpen, 
onderwijzen en lang begeleiden, voordat er allerlei vermaningen worden uitgedeeld die in 
zo’n situatie alleen maar kwetsen en vervreemden van het Evangelie: ‘...hoe goed is een 
woord op zijn tijd.’(16) 
 
Gereformeerd in deze cultuur 
 
Het boek van dr. Paas is een uitnodiging om goed na te denken over wie je bent, waar je 
vandaan komt en waar je nu staat. Het blijft onze taak om in deze tijd gereformeerd te zijn, 
onze identiteit te kennen en tegelijk in de goede zin van het woord moderne kerken te zijn. 
Want Christus’ kerk leeft niet buiten, maar in de tijd - met alle mogelijkheden en 
bedreigingen. Dat is een weg om te gaan - onder leiding van de Leidsman, Gods Heilige 
Geest. 
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