
Mattheüs 9:35-36, 28:18-20 Spreken met niet-gelovigen

Inleiding
PP1

Grappige kaartjes, relikwietjes worden ze genoemd, bedoeld om met mensen die niet geloven 
in gesprek te komen over het geloof. Ik wou dat ik jullie kon vertellen hoe ik verleden week 
met iemand op straat een heel diepe en nuttige discussie heb gehad naar aanleiding van dit 
kaartje. Nee… Ik heb een aantal van die kaartjes, maar ze zitten al jaren ergens in een kaft. 
Stof te verzamelen. Het kost mij aardig wat moeite om anderen te vertellen over mijn geloof – 
dat is niet iets om trots op te zijn, maar het is wel zo. En ik weet dat er meer mensen in deze 
kerk dat hebben.

Ik hoor al enkele mensen denken: ‘Ja, maar niet iedereen heeft toch de gave om zo vrij met 
niet-christenen over hun geloof te praten.’ Dat is juist. Er zijn mensen, ook in deze kerk, die 
gemakkelijk over hun geloof praten en dat zelfs plezant vinden. Maar… is dat een reden voor 
al de anderen, en dus voor mij, om dan maar te zwijgen over ons geloof? Ik denk van niet… 
Daar wil ik het nu over hebben.

Mattheüs 9:35-36
PP2

Jezus trok rond in heel Israël, hij onderwees de mensen, vertelde hen over wie God was, genas 
zelfs mensen. Om het een beetje oneerbiedig te zeggen: Hij had de gave om met anderen over 
geloof te praten. Jezus kon dat als geen ander. 

We mogen iets niet vergeten als we deze verzen lezen. Jezus werd met ontferming bewogen 
over de mensen. Weet u wat dat wil zeggen? Hij zag de mensen, zag hoe ze leefden en kreeg 
medelijden. Het woord dat hier gebruikt wordt voor ontferming, is het sterktste woord dat er 
in het Grieks bestaat om medelijden uit te drukken. Het betekent dus niet efkes denken ‘Ah, 
dat is jammer, moet pijnlijk zijn voor deze mens’ en dan verder gaan met waar je mee bezig 
was. Jezus werd er heel hard door geraakt, het deed het oprecht veel pijn, hij was er kapot 
van, zou je kunnen zeggen. Hij zag hoe de mensen door de Farizeeën met hun wetten werden 
voortgedreven, hoe ze erdoor neergedrukt werden en dat deed Hem veel pijn. Jezus’ 
ontferming, medelijden kwam voort uit Zijn liefde voor de mensen. 

PP3
Dat is het eerste punt waar ik aandacht aan wil geven. Met mensen spreken over God, over 
geloof, is niet zomaar een kwestie van spreken. Het is veel meer. Zoals Jezus de mensen in 
zijn tijd lief had, zo is dat voor ons ook een uitdaging. Jezus heeft gezegd dat wij onze naaste 
moeten liefhebben als onszelf – naaste is niet beperkt tot de mensen die we graag zien, denk 
maar aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. 

Beste mensen, als u – zoals ik – niet zo gemakkelijk spreekt tegen mensen, is het met Gods 
hulp wel mogelijk om anderen lief te hebben. Daar komt uit voort dat u kunt luisteren naar 
wat andere mensen meemaken, interesse tonen in wat anderen doen, liefde tonen in dingen die 
je voor anderen doet. 
Ook als je met anderen spreekt over God of geloof, is dit trouwens heel belangrijk. 

Als wij Jehova-getuigen aan de deur krijgen, is dat hetgeen ons het meeste opvalt. Ze 
draaien hun verhaaltje af, gaan misschien wel in discussie met u, maar hebben toch 



geen seconde echt geluisterd naar u. Dat is niet de manier. Dat is ook niet Jezus’ 
manier – Jezus luisterde naar mensen. 

Het eerste punt; als u niet zo’n spreker bent, zijn er andere mogelijkheden om je geloof te 
laten zien! 

Mattheüs 28:19
PP4

Een tweede punt. Het beroemde zendingsbevel van Jezus. De discipelen krijgen opdracht om 
alle volkeren tot Jezus’ discipelen te maken. Een opdracht die nog altijd doorloopt en geldt 
voor alle gelovigen nu. Dus voor iedere christen. Maar onthoud: Spreken is meer dan alleen 
maar praten, het is ook interesse hebben, liefde tonen, … Jezus’ opdracht is niet alleen een 
opdracht voor elk individu, maar ook voor de kerk.

PP5

Ik wil hier graag nadruk op leggen: Jezus heeft ons die opdracht gegeven. Wij moeten ervoor 
zorgen dat we die opdracht ook uitvoeren. Een groot gevaar voor onze kerk is dat we teveel 
op onszelf gericht zijn, te veel de kerk beschouwen als iets dat in stand in gehouden moet 
worden i.p.v. iets dat een middel is om mensen te onderwijzen en te bereiken. Hoe kijkt u naar 
deze kerk? Is het een heilig huisje dat nog 100 jaar op dezelfde manier moet blijven 
voortbestaan met allemaal vaste rituelen? Of is het iets dat in beweging mag zijn, zelfs moet 
zijn? 

Jezus heeft ons geen onderwijs nagelaten over hoe de kerk, de gemeente eruit moet zien. Hij 
heeft gezegd dat mensen die geloven ook gedoopt moeten worden, hij heeft gezegd dat we 
brood en wijn moeten delen om aan Zijn lijden te blijven denken, maar hoe dat eruit moet 
zien, heeft hij niet gezegd. 
Paulus heeft in elke gemeente oudsten en diakenen aangesteld en aangeduid waar dingen in 
gemeenten mis gingen. Hij heeft ons richtlijnen gegeven, maar hoe alles er concreet uit moet 
zien, is niet gezegd. Wij spreken over de ‘eredienst’, maar hoe die eruit moet zien, is niet 
gezegd. ‘Wekelijkse eredienst’ is sowieso een vreemd woord, omdat de eerste gemeente elke 
dag samenkwam. 

Ik vertel u dit, omdat we ons niet moeten vastpinnen op bepaalde gebruiken, op een idee hoe 
de kerk eruit moet zien. We moeten ons wel vastpinnen op onze opdracht! We moeten 
nadenken hoe de kerk in functie kunnen stellen van die opdracht. De kerk is er niet voor 
zichzelf, maar voor de ander. Net zoals wij er niet voor onszelf zijn, maar voor God en de 
ander. 

Wij hebben de opdracht om aan alle volkeren over Jezus te vertellen. Als we alleen nog maar 
aan de straten rond de kerk denken, is het al zo’n onmogelijke opdracht, laat staan aan heel 
Antwerpen of België… Laat die opdracht dus maar vergeten, is het niet?

Mattheüs 28:18,20
PP6

Alleen vers 18 lezen
Vers 19 staat niet alleen! Als u dat wel eens vergeet, moet u dat nu voorgoed in uw hoofd 
prenten. Jezus heeft alle macht gekregen in de hemel en op aarde. God heeft Hem die macht 



gegeven. Alle macht in hemel en op aarde – dat wil wat zeggen. Amerika heeft aardig wat 
macht, maar komt nog lang niet aan alle macht. 

Nu denkt u misschien. Ja, dat ken ik. Zo’n God die ergens boven alle macht heeft en zegt wat 
wij moeten doen. Plezant is dat. 
Vers 18-20 lezen
Ik ben met u. Dat zegt Jezus. Hij is met mij en met u allemaal. Wow!!! Hij heeft alle macht en 
met die macht is Hij bij ons. 

PP7
Jezus geeft ons een zeer moeilijke opdracht. Maar Hij heeft alle macht én Hij is bij ons. Is dat 
niet ongelooflijk? Spreken met mensen die niet geloven, is een belangrijk onderdeel van de 
kerk. Maar… we staat er niet alleen voor. We moeten dit niet uit onze eigen kracht doen. We 
krijgen hulp van Iemand die alle macht heeft. Dat mag een enorme bemoediging voor ons 
zijn. 

Het is een strijd, maar je hoeft die niet alleen te stijden. Vertrouw op Jezus!!! Amen. 


