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Beleidsnotitie Apostolaat en evangelisatie

Algemeen Opmerking
Christus geeft, na Zijn opstanding, de discipelen opdracht om 
apostel te worden en het evangelie te brengen aan alle volken. 
Leerlingen worden gezondenen: boodschappers in Jezus' naam. 
Het verkondigen van het evangelie is daarmee de primaire taak en 
bestaansreden van de gemeente; al het andere volgt uit deze 
opdracht. Dat evangelie delen wij:

 door als gemeente het evangelie in de praktijk te brengen, 
zowel onderling als naar buiten

 door het persoonlijk voor te leven. 
 door Woordverkondiging in en buiten de kerkdiensten 

(inclusief de bediening van de sacramenten)
 door evangelisatie-activiteiten dichtbij en veraf

Matth. 28:19 “Ga dan heen, onderwijs al 
de volken, hen dopend in de Naam van de
Vader en van de Zoon en van de Heilige 
Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 
heb, in acht te nemen.”

Het nieuwtestamentische apostolaat 
(Handelingen) kende ook een praktische 
component, die wij meestal diaconaal 
invullen. 

Doel Opmerking
Wij verkondigen het evangelie aan alle mensen, kerkelijk en 
onkerkelijk, dichtbij en veraf, om hen tot Christus te brengen, tot 
hun eeuwige redding. Zo komt God aan zijn eer, vervult de 
gemeente haar zendingsopdracht en bouwt ze mee aan Gods 
koninkrijk, dat komen zal als alle volken het goede nieuws van Jezus 
ontvangen hebben. 

Onderling betrokken Opmerking
We evangeliseren niet alleen extern, maar ook intern. Immers, niet 
iedereen die in de kerk zit, is tot geloof gekomen. 
Als de kerkelijke gemeente onderling goed functioneert, dan is zij 
een levend uithangbord voor het evangelie. Ze is dan het fundament
onder het  uitdragen van het evangelie door alle gemeenteleden. 

Galaten 5:22: De vrucht van de Geest is 
echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Naar buiten bewogen Opmerking
De liefde van Christus en de vreugde van het evangelie dringen ons, 
het evangelie te delen met een wereld die, zonder Hem, verloren 
gaat. Dat betreft niet alleen onbekenden ver weg, maar ook heel 
concreet mensen in Woudenberg, in onze wijk, in onze straat. We 
hebben een open oog en hart voor onze naasten in onze directe 
omgeving, en geven zo de liefde van Christus aan hen door.

Evangelisatie in eigen omgeving begint 
meestal niet met een gesprek over Jezus, 
maar met het 'er zijn voor de naaste, de 
ander tot hand en voet zijn'. Actuele 
maatschappelijke ontwikkelingen roepen 
ons als christen daar opnieuw sterk toe 
op. 

Knelpunten Opmerking
 De gemeente is vaak onvoldoende een 'lichtend licht'.
 De gemeente is teveel naar binnen gericht, een kerk waar men 

zit voor zijn eigen persoonlijke heil, maar waarbij de naaste die 
verloren gaat buiten beeld blijft.

 Leer en leven van christenen staan soms op gespannen voet; 
onkerkelijken signaleren dat feilloos.

 Mensen staan van nature niet open voor het evangelie 
 Kerkelijke verdeeldheid, waardoor het beeld van de gemeente 

als lichaam van Christus beschadigd raakt bij buitenkerkelijken, 
en samenwerking lastig is.

Brennan Manning: “The greatest single 
cause of atheism in the world today is 
Christians who acknowledge Jesus with 
their lips and walk out the door and deny 
him by their lifestyle. That is what an 
unbelieving world simply finds 
unbelievable.”
*Vertaling: zie onderaan



 Toegankelijkheid van onze kerkdiensten en andere activiteiten.
 Wij aarzelen om rand- of buitenkerkelijken mee te nemen naar 

activiteiten zoals Zomerfeest Next. 
Bestaand beleid Opmerking
Centraal beleid: 
 Dabar: camping-evangelisatie op Laag-Kanje
 Emmaüs-kringen
 Volkskerstzang
 Ondersteuning IZB, GZB e.a.
 Haantjesdag  en andere markten
 VakantieBijbelweek

Wijkbeleid: 
 Zomerfeest Next
 Passiestonden
 Groenstrook
 Verspreiding Echo’s
 Opstellen gebedsbriefjes
 Welkomstcomité

Groenstrook was een evangelisatiefolder 
die enkele malen in het Groenewoud 
verspreid is. Het initiatief ligt nu stil.

Nieuw beleid Opmerking
 Wijkbrede bezinning op 'ambt van alle gelovigen'. 

o Door prediking en toerusting gemeenteleden activeren 
voor een getuigende, missionaire levenshouding

o Talentenbank aanleggen
o Verbinding leggen met buurtwerk

 Follow up geven aan contacten die opgebouwd zijn in 
evangelisatie-activiteiten

o persoonlijke begeleiding, zo mogelijk stimuleren van 
belangstellenden naar Emmaüs-kringen

o Een reeks (of maandelijkse?) evangelisatiediensten als 
vervolg op Zomerfeest Next

o Vrouwen uit de gemeente meer betrekken bij de follow 
up.

 Bezinning in kerkenraad op samenwerking met andere kerken in 
of om Woudenberg op het gebied van evangelisatie, als 
aanvulling op de samenwerking met wijk 1

 Bezinning op scope en focus van de activiteiten in relatie tot de 
beschikbare menskracht.

 Nagaan hoe we evangelisatieactiviteiten structureel kunnen 
financieren. Nu zijn we nog teveel afhankelijk van sponsors.

Het is beter de energie en kwaliteiten van 
onze vrijwilligers te focussen op een 
beperkt aantal activiteiten.

Tijdpad en praktisch Opmerking
-

*Uitspraak Brendan Manning: “De grootste veroorzakers van Atheïsme zijn christenen, die Jezus belijden met hun 
lippen, om hem gelijk daarna met hun levensstijl te verloochenen. Dat vind een ongelovige wereld simpelweg 
ongelofelijk.” 


