
 
Evangelisatie als taak voor de gemeente (samenvatting) 
 
 
1. Evangelisatie als taak voor de gemeente 
 
a. Bijbelse onderbouwing 
- diepste motivatie is gelegen in de innerlijke barmhartigheid van God; 
- opdracht van Christus; 
- bewogenheid met onze naaste. 
 
b. Gegevens uit de kerkorde 
- evangelisatie is een taak voor de gemeente en voor elk van haar leden; 
- het initiatief, de voortdurende zorg en de verantwoordelijkheid ligt bij de kerkenraad; 
- het werk van de kerkenraad in pastoraat en diaconaat moet steeds ook gericht zijn op     
  deze apostolische opdracht; 
- de kerkenraad mag een evangelisatiecommissie instellen maar hier moeten tenminste drie ambtsdragers 
zitting hebben. Deze commissie verricht haar taak samen met de kerkenraad. 
 
Conclusie: 
Het is aan de kerkenraad om initiatieven tot evangelisatie te nemen, binnen de gemeente de bezinning op 
gang te brengen, de gemeente toe te rusten en verantwoordelijkheid te dragen voor het geheel. 
 
 
2. Uitwerking 
 
a. Opzet 
Bezinning met en toerusting van de gemeente is eerste vereiste. Immers, als evangelisatie een taak is van 
de hele gemeente en van elk van haar leden zal de gemeente hiervan bewustgemaakt moeten worden en 
hiervoor toegerust. Daarom is het van belang te starten met een gemeenteavond waarin bezinning op deze 
opdracht centraal staat. De landelijke Commissie evangelisatie kan u hierbij van dienst zijn.  
 
b. Keuzes 
1. De kerkenraad moet kiezen uit de twee mogelijkheden die de kerkorde biedt. Of ze benoemt een 
evangelisatiecommissie met daarin drie ambtsdragers uit haar midden die samen met de kerkenraad het 
werk ter hand neemt, of ze besluit zelf deze taak op zich te nemen. 
2. Onderzoek op welke gebieden er mogelijkheden zijn om als gemeente activiteiten op te zetten en neem 
daaruit een of twee activiteiten als speerpunt. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. 
- Kinderevangelisatie is overal mogelijk. Denk aan thuisclubs en openluchtclubs.  
- Evangelisatie onder allochtonen? Is er een AZC in de buurt? 
- Bijbelverspreiding in een nieuwbouwwijk? 
- Bijbelkiosk of kraampje op de markt? 
- Huis-aan-huis-werk? 
- Sociale activiteiten als bezoekwerk bij onkerkelijke ouderen? 
- enz. 
 
c. De gemeente wordt ingeschakeld en voortdurend toegerust op haar taak. 


