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VERKONDIGING EN ONDERWIJS  

Aantekeningen 

 

 

omaar een vraag om mee te beginnen. Zijn we als gemeenten wel zó levend 

en krachtig als we zouden moeten en kunnen zijn? We weten het antwoord 

wel en juist daarom zoeken we naar vernieuwing van de gemeente, naar nieuwe 

structuren, naar opwekking, naar openheid voor Gods Geest, naar ...… Dit is goed, 

maar wat is eigenlijk de échte oorzaak van onze zwakte? Lígt het wel aan onze 

structuren die misschien niet zo effectief zijn, ís het wel het feit dat we niet genoeg 

gavengericht werken, of ……..?  

Was de eerste gemeente dan zo perfect georganiseerd? Werkte iedereen volgens 

zijn of haar gaven, en was er minder weerstand vanuit de wereld? Was dit het, of 

toch iets anders?  

Ons probleem 
Iemand heeft eens gezegd: ‘De gemeente is niet zo krachtig als ze zou kunnen 

zijn, omdat de verbinding met haar Hoofd, Jezus Christus, verzwakt is’. 

Ik geloof dat dít ons werkelijke probleem is.  

Onze uitdaging 
Het geheim van de eerste apostelen was dat zij Jezus Christus verkondigden en 

dienden als de opgestane Heer, die alle macht heeft. Dit deden zij opdat Zijn 

Lichaam hier op aarde gestalte zou krijgen in de kracht van de Heilige Geest. Hun 

eerste prioriteit was om de relatie tussen Hoofd en Lichaam te versterken door de 

bediening van het Woord in verkondiging en onderwijs, opdat het Lichaam zou 

doen wat het Hoofd wilde. 

Ons voorbeeld 
Deze bediening van de apostelen maakte de eerste gemeenten tot levende en 

krachtige gemeenten in de autoriteit van Jezus Christus. Denk maar aan de 

gemeente te Antiochië, die de wereld veroverde en het Evangelie via Paulus naar 

Europa bracht. In deze gemeente zien we een mooi voorbeeld van wat er kan 

gebeuren wanneer de verbinding Hoofd en gemeente sterk en open is. 

Ons verlangen 
Prediking heeft helaas een klank gekregen van ouderwets, saai, enz. Toch is God 

heel duidelijk over hoe belangrijk Hij prediking en verkondiging vindt. Enkele 

voorbeelden uit het Woord van God: 

‘Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede 

aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt.’ 

‘Het heeft God behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die 

geloven.’ 

Het is ons verlangen dat er door de bediening van verkondiging en onderwijs 

opnieuw zo’n beweging als in de gemeente te Antiochië mag ontstaan.  

Z 
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eel leiders zullen bevestigen dat de bediening van verkondiging en onderwijs 

van Gods Woord, één van de zwakste bedieningen binnen de gemeenten is. 

Er heerst tegenwoordig een bepaalde weerstand tegen onderwijs, niet iedereen 

staat er open voor.  

Twee redenen waardoor deze weerstand is ontstaan: 

 

Francis Schaeffer waarschuwde ons al in 1968 in zijn boek ‘De God die leeft’, 

dat deze tijdgeest zou komen. De moderne mens gelooft nl. niet meer in zoiets 

als een ‘absolute waarheid’ en heeft het idee van ‘these’ en ‘antithese’ 

losgelaten.  

Als het Woord van God de waarheid is dan is alles wat tegen Gods Woord 

ingaat, niet waar. Zo heeft de mens altijd gedacht: iets is òf goed, òf verkeerd. 

Als de norm van God: ‘Gij zult niet stelen’, goed is, dan is het tegenover-

gestelde dus niet goed.  

Dit betekende, dat mensen bij de verkondiging van het Woord zo reageerden. 

Als Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is, dan kan er geen andere weg 

zijn. 

Dus als het ene waar is, de ‘these’, dan is het andere, de ‘antithese’, niet waar.  

De moderne mens heeft dit idee losgelaten. Vooral door de invloed van het 

existentialisme, zoals verkondigd door bijvoorbeeld Sartre. Hierbij is niet Gods 

norm (of absolute waarheid) de these, maar ons eigen denken, onze gevoelens 

of ervaringen. Deze zijn natuurlijk niet bij iedereen gelijk; maar in deze filosofie 

zijn ze wel geldend en absoluut voor jou persoonlijk, omdat jij er zo over denkt 

en dit zo beleeft. Dit betekent ook, dat je in deze filosofie de waarheid van de 

ander moet respecteren.  

 

Dit heeft tot gevolg, dat 

 de waarheid van Gods Woord dan niet meer de absolute waarheid is 

 het begrip ‘waarheid’ dan niet meer de norm is, maar hoe jijzelf de 

waarheid ziet en beleeft; dit kan voor iedereen verschillend zijn. 

 

Deze gedachte (filosofie) is ook de gemeenten binnengeslopen, met als 

gevolg, dat: 

 het Woord van God niet meer de absolute waarheid is. Zonde is alleen 

zonde als jij dit zelf zo ziet en verstaat. Iemand anders mag er dan anders 

over denken. Je moet elkaars mening respecteren. Dit betekent, dat je nu 

niet zomaar kunt zeggen: dit is de waarheid, omdat het Woord van God 

dit zegt. Je eigen mening heeft dan meer gezag. Dit heet vrijzinnigheid. 

Het woordenboek zegt bij vrijzinnigheid: 

V 
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Aantekeningen ‘In vrijheid naar opvattingen strevend, geen opgelegde dogma’s 

aannemend; de nadruk leggend op vrijheid ten opzichte van 

kerkelijk gezag, leerstellingen, belijdenis en de Heilige Schrift (het 

Woord van God). 

 het ontzag voor God is verdwenen. De ‘vreze des Heren’ is voor een groot 

deel uit de samenleving verdwenen, zodat de mens zich niet meer 

verantwoordelijk voelt ten opzichte van God, de Schepper. 

 eigen beleving en persoonlijke ervaring de norm is geworden.  

 de prediking gericht is op de behoeften van de mens. 

 

Deze tijdgeest is een sterke geestelijke belemmering voor de verkondiging van 

Gods Woord. Het is een ‘bolwerk’ (2Kor.10:3-6), een beïnvloeding vanuit het 

rijk der duisternis.  

 

Uitdaging:  

De Waarheid van God verkondigen in de kracht van God (1Kor.2:1-5 en 13). 

Deze waarheid ligt niet in de mens, maar buiten de mens.  

 

 

Binnen de bijbelgetrouwe gemeenten die niet vrijzinnig willen zijn, is ook een 

bepaalde aversie voor onderwijs gekomen. Preken mogen niet te lang duren 

en de bijbelstudies worden door weinig mensen bezocht. Anderen zijn erop 

uitgekeken en zeggen: ‘Ik weet alles al, ik heb het al zoveel keer gehoord’. Er 

is een soort ‘doodsheid’, een matheid, gekomen. Sommigen gaan niet meer 

naar huiskringen of bijbelstudie-groepen. Anderen zeggen: ‘Vorig jaar hebben 

we dat boekje behandeld en nu weer wat anders; wat schiet ik ermee op? Ik 

kan mijn tijd wel beter besteden.’  

In het boek ‘Huizen die de wereld veranderen’ schrijft Wolgang Simson: 

‘Ik hoorde ik eens een jonge voorganger zeggen: ‘Ik geef mijn gemeente al vijf 

jaar lang onderwijs en toch lijkt ze nog onrijp te zijn’. 

‘Hoeveel mensen in de gemeente heb je geleerd om zelf te onderwijzen?’ vroeg 

ik hem. 

‘Wat bedoel je daarmee?’ was zijn reactie. 

‘Daarmee heb je mijn vraag al beantwoord!’ zei ik. ‘De taak van een leraar is niet 

dat hij de mensen eindeloos moet onderwijzen, maar dat hij hen moet leren 

hoe zij moeten onderwijzen. Anders houden we mensen op kunstmatige wijze 

onvolwassen en blijven ze geestelijke baby’s. Dat gebeurt paradoxaal genoeg 

door onze geweldige discipelschapstrainingen!’ 

 

Probleem:  

We hebben wel veel gehoord, maar hebben niet geleerd om het geleerde in 

praktijk te brengen en het aan anderen door te geven. We zijn daardoor 

onvolwassen gebleven. We zijn vaak nog steeds hoorders in plaats van 

daders. 
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Aantekeningen Met als gevolg: 

 de Grote Opdracht wordt niet vervuld, er vindt geen vermenigvuldiging 

plaats 

 veel mensen verlaten de gemeente uit frustratie, omdat er wel onderwijs 

is, maar geen ruimte om er iets mee te doen 

 afkeer van nog meer onderwijs 

 

Uitdaging:  

Onderwijs geven dat gericht is op het doen van daden. Dus minder 

theologische kennis over God, maar meer persoonlijke kennis van God 

(Dan.11:32). Dit zal leiden tot meer daden en een proces van vermenigvul-

diging in gang zetten.  

 


