Wat de Grote Opdracht NIET is
Vandaag doet de Kerk alles behalve wat zij Moet doen!
http://www.middletownbiblechurch.org/mevangel/greatcom.htm
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

De Grote Opdracht:
“En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik1 het Evangelie aan alle
schepselen” (Markus 16:15)2.

De Heer Jezus gaf deze opdracht aan Zijn discipelen na Zijn opstanding en voordat Hij naar de hemel opvaarde. De opdracht is “Predik1 het Evangelie”. Het werkwoord “prediken” betekent de
boodschap verkondigen. Het is hetzelfde woord dat gevonden wordt in 2 Tim. 4:2: “Predik1 het
Woord”.
In oude tijden werden gewichtige boodschappen verkondigd door een heraut. Dit was de persoonlijke boodschapper van de Koning, die de boodschap van de Koning omriep terwijl de hele stadsbevolking samenkwam om hongerig het laatste nieuws te horen. Deze heraut bracht niet zijn eigen
boodschap en zou zeker niet zijn eigen zienswijzen en meningen vertolken. Hij bracht eenvoudig de
boodschap van de Koning, woord voor woord. Hij zou de boodschap nooit interpreteren. Het maakte geen verschil uit of de heraut de boodschap mocht of niet, hij moest ze getrouw verkondigen. Hij
debatteerde niet met het volk. Hij argumenteerde niet met de mensen. Hij bracht gewoon de boodschap over van de Koning. Paulus zei eens: “De noodzaak daarvan is mij opgelegd. En wee mij, als
ik het Evangelie niet verkondig!”3 Wee mij als ik erin faal de Evangelieboodschap, het Goede
Nieuws van de Koning, te verkondigen!
Vandaag lijkt het erop dat de kerk alles doet behalve het belangrijkste wat onze Heer ons vroeg te
doen. Wij vervangen Gods programma door ons eigen programma. Wij brengen ons eigen evangelie in plaats van het Evangelie van onze Heer.
Laten we nu in het kort nagaan wat Gods Grote Opdracht NIET zegt:

Ga in de wereld en voed de hongerigen,
kleed de naakten, bouw huizen voor de
armen en zorg voor de zieken
Alhoewel wij zeker niet de pijn, de armoede en het lijden van de wereld zullen veronachtzamen, is
het sociale evangelie niet wat onze Heer ons heeft opgedragen te brengen. We kunnen hun magen
vullen, maar wat hebben we gedaan voor hun zielen? We kunnen hun lichamelijke kwalen behandelen, maar wat hebben we gedaan met betrekking tot de dodelijke, ongeneeslijke ziekte van de zonde
(Jeremia 17:9)? Wat voor goeds doet het als zij eventjes (in dit leven) welgesteld worden maar arm
zijn voor altijd (in eeuwigheid)? Als we hun lichamen kleden met de fijnste stoffen, hoe zal dit hen
dan baat brengen als zij niet bekeerd zijn, bekleed met de gerechtigheid van Christus? Wat voor nut
heeft het wanneer wij voor hen een huis bouwen, maar er is niet voorzien in een eeuwig huis voor
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Gr. kerusso: herauten, prediken, verkondigen, proclameren, publiceren.
Zie ook de versie van Mattheüs: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de naam van de Vader en van de
Zoon en van de Heilige Geest; en leer hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot
het einde van de wereld” (Mattheüs 28:19-20).
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hen in de hemel? Wat hebben wij voor hen gedaan als wij hen enkel helpen aan deze kant van het
graf?
Er zijn vandaag christelijke groepen die zich haast exclusief toegewijd hebben aan het sociale evangelie (de armen kleden, de hongerigen voeden, enz.), met slechts weinig aandacht voor de redding
van hun zielen.
Als elk mens in de wereld voldoende voedsel, onderdak en inkomen had;
Als alle mensen gelijk zouden zijn;
Als elk mogelijk sociaal kwaad en elke onrechtvaardigheid zou weggedaan zijn,
Dan zouden de mensen nog steeds één ding nodig hebben -- CHRISTUS!
J.W. Hyde

Ga in de wereld en wordt politiek en sociaal
actief om de grote sociale problemen van
vandaag op te lossen en om de maatschappij
bijbelse normen op te leggen
Is bovenstaande werkelijk onze missie? Denk aan de vroege christenen. Wat was hun voornaamste
activiteit? Wat ontdekken we als we het boek Handelingen lezen? Zetten zij zich in om tempelprostitutie buiten de wet te stellen? Spanden zij zich in om conservatieve mannen verkozen te krijgen in
de Romeinse senaat? Stapten zij op naar Rome om te protesteren tegen de onmenselijke gladiatorenwedstrijden? Voerden zij actief campagne tegen het sociale kwaad in hun dagen zoals echtscheiding, met misbruik van slavernij, homoseksualiteit, kindermoord (Herodes was niet de enige die
schuldig was aan deze misdaad), enz.? Zo goed en zo belangrijk als deze dingen waren, de vroege
discipelen van Christus hielden zich daar niet mee bezig, en zij hadden daarvoor ook de tijd niet. Zij
waren te druk bezig met de dingen die hun Heer hen had opgedragen: “Zij dan die verstrooid waren,
trokken het land door en verkondigden het Woord” (Hand. 8:4). Beeld u deze conversatie in: “Komt
u met ons mee om te protesteren tegen de sociale onrechtvaardigheden van onze tijd?” Antwoord:
“Ik moet een boodschap van de Koning der Koningen brengen. Hoe vitaal die andere zaken ook
zijn, het verkondigen van de boodschap van mijn Koning moet altijd mijn eerste prioriteit zijn”.
Toenemende aantallen christenen laten zich in met sociaal en politiek “activisme” met het bedenkelijke doel de goddeloze maatschappij ertoe te krijgen de christelijke gedragscodes te adopteren. Een voorbeeld is “Operation Rescue”. Haar stichter, Randall Terry, verklaarde dat het hun
doel is een sociale omwenteling te creëren en daarbij de regering onder druk te zetten om de
abortuswetten te wijzigen.
Ongeacht hoe eerbaar het doel van zulke tactieken ook is, er bestaat niet één voorbeeld in de hele Bijbel van politiek of sociaal “activisme” dat ooit verdedigd werd of toegepast door Gods
volk. Er zijn talloze gevallen van burgerlijke ongehoorzaamheid in de Schrift (de Hebreeuwse
vroedvrouwen, Daniël, de drie vrienden van Daniël, enz.), maar dat werd nooit gedaan met het
doel een ongoddelijke maatschappij aan bijbelse principes te onderwerpen.
“Christelijk activisme” betreft de goedbedoelde maar dwaze poging om “christelijke principes”
op een ongoddelijke maatschappij te leggen, door effectiever te lobbyen, grotere demonstraties
en een grotere “sociale omwenteling” te produceren dan de homoseksuelen, abortusaanhangers
en pornografers kunnen voortbrengen. Maar in plaats van ongoddelijken te dwingen als heiligen
te leven, moeten wij hen winnen voor Christus, opdat zij helemaal voor God zouden leven.
Wij moeten de zonde aan de kaak stellen, oproepen tot berouw en het Evangelie prediken met
overtuigende kracht. Ja, christenen moeten oproepen tot berouw over homoseksualiteit, kindermisbruik, pornografie en abortus, maar in de eerste plaats moeten wij hen oproepen tot berouw
wegens hun rebellie tegen God en de afwijzing van Christus. In plaats van de kerk te beschuldigen voor haar gebrek aan “sociale bezorgdheid”, moet ze rekenschap afleggen voor haar kette2

rijen en het nalaten van het prediken van de waarheid. Het is voor de kerk hypocriet om te protesteren tegen de zonden van de wereld, terwijl zij diegenen die een vals evangelie prediken en
vijanden zijn van het kruis van Christus, tolereert en eert.
In plaats van PROTESTEERDERS hebben wij PREDIKERS nodig die de wereld oproepen tot
berouw en bekering. Wij hebben mensen nodig zoals Henoch, die met God wandelen en waarschuwen voor het naderende oordeel (Judas 14-15), en mannen als Noach die de gerechtigheid
prediken en waarschuwen tegen het komende oordeel (2 Petrus 2:5).
“Christelijk activisme” is niet christelijk, en vertegenwoordigt een omlegging van het rechte pad
dat de kerk moet bewandelen voor het gezicht van de wereld. Het kan de echte zaken vertroebelen, leiden tot compromis en onheilige allianties, en het verspillen van tijd en inspanningen die
beter zouden aangewend worden voor het verkondigen van het Evangelie … Wees ten volle bezig met het redden van zielen voor de eeuwigheid.
Dave Hunt.
Wanneer gelovigen doen wat de Heer hen opdroeg te doen, is het verbazingwekkend wat een impact dit kan hebben op zelfs de brede maatschappij. Beschouw de vroege christelijke gelovigen:
“Binnen enkele generaties veranderden zij het aanzien van de maatschappij door de leringen van
de Bijbel. Zij ontdeden de tempels van hun heidense godheden. De afgoderij stierf uit of werd
marginaal. Zij brachten in de wereld een hogere moraliteit onder de mensen. Zij hebben de
naam en de positie van de vrouw verbeterd. Zij verhoogden de standaard van zuiverheid en fatsoen. Zij maakten een eind aan vele wrede en bloedige gebruiken, zoals de gladiatorengevechten” - J.C. Ryle.

Ga in de wereld en verander de wereld
voor Christus
Jaren geleden schreef Bill Bright, stichter van Campus Crusade for Christ, een boek met de titel:
“Come Help Change the World”. Het voorwoord zegt:
“Dit is het verhaal van het begin, het werk en de visie van Campus Crusade for Christ om de
wereld te helpen veranderen. Zij weten dat de wereld veranderd kan worden … Zij zijn twintigste-eeuwse christelijke discipelen die geëngageerd zijn om de wereld te veranderen en de Grote
Opdracht te vervullen in deze generatie”.
In ditzelfde boek schrijft Bill Bright:
“Ik ben ervan overtuigd dat 5.000.000 opgeleide discipelen, die de realiteit van Christus’ bestuur over hun levens ervaren, letterlijk deze wereld kunnen veranderen … Persoonlijke bijdragen, onroerend goed, testamenten en andere financiële investeringen kunnen helpen de wereld te
veranderen” (blz. 197 en 193).
Ik ben veel meer onder de indruk van de toenmalig opgeleide discipelen van de Meester Zelf! Wat
dit kleine aantal verwezenlijkte in de kracht van de Heilige Geest was verbazingwekkend.
Recenter zijn er de belijdende gelovigen die gekend zijn als postmillenniale reconstructionisten. Zij
geloven dat zij het koninkrijk kunnen brengen en de wereld veranderen door alle gemeenschappen
onder het oudtestamentische wetssysteem te brengen (herinstellen van de Mozaïsche wetten en hun
straffen). Maar individuele zondaars kunnen Gods heilige wet niet eens houden, hoedan kunnen we
verwachten dat een hele maatschappij aan deze standaarden kan onderworpen worden? In geen duizend jaar!
God heeft ons nooit gezegd de wereld te veranderen. Het wereldsysteem is ongeneeslijk ziek en
loopt uit op haar vernietiging. God heeft ons gezegd het Evangelie te prediken aan individuelen
(“aan alle schepselen”) en wanneer een persoon op de evangelieboodschap op de juiste manier rea3

geert, wordt zijn leven waarlijk veranderd door Gods genade. Het is beter de wereld te zien als een
zinkend schip, zoals de Titanic. De wereld is helgebonden, vervloekt, en bestemd voor de vernietiging. Velen, ja de meesten, zullen vergaan. Het is onze taak de “reddingsboei” te werpen en te redden die “omkomen” doordat wij het goede nieuws verkondigen.
De Grote Opdracht gaat niet over het uitoefenen van christelijke invloed op de maatschappij.
Wij moeten niet “de maatschappij veranderen”, maar individuen bekeren. Er wordt vandaag
veel gepraat over “de wereld veranderen voor Christus”. Er is geen enkele bijbelse lering of
voorbeeld die deze populaire slogan ondersteunt.
Dave Hunt.
De Enige die de wereld kan veranderen is God Zelf, en dit zal enkel gedaan worden wanneer Christus terugkeert naar deze aarde om Zijn Koninkrijk op te richten. De kerk zal nooit een nieuwe wereld brengen. Dit werk zal gedaan worden door Christus en door Christus alleen.

Ga in de wereld en breng de mensen naar
de kerk
Wat zegt de Schrift? “En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle
schepselen” (Markus 16:15). Dit wil zeggen dat wij het Evangelie brengen naar de ongeredden. De
Schrift zegt niet dat wij de ongeredden naar het Evangelie zouden moeten brengen. Het zegt NIET:
“Ga, en inviteer ieder schepsel om naar de kerk gaan”. Ons wordt gezegd van “ga heen in heel de
wereld”, want daar is het dat de ongeredden zich bevinden. Wij moeten het Evangelie naar de ongeredden brengen. De heraut gaat recht naar de dorpen toe waar de mensen leven en het is daar dat hij
zijn koninklijke boodschap brengt.
Vandaag zijn er vele kerken die de andere benadering gebruiken. Hun bediening is gebaseerd op de
filosofie dat wij de ongeredden naar het Evangelie moeten brengen. Zij zien dus de lokale kerk als
een evangelisch centrum, een plaats waar de ongeredden kunnen binnengebracht worden, met allerlei middelen, opdat zij daar het Evangelie zouden kunnen horen.
Is het het doel van de lokale kerk om voornamelijk een ZIELEN-REDDINGSSTATION te zijn …
of is de kerk niet eerder een ZIELEN-OPBOUWSTATION? In de wereld zou onze nadruk moeten
liggen op evangelisatie, maar in de kerk zou onze nadruk voornamelijk moeten liggen op opleiding.
In de wereld moeten we hen bereiken; in de kerk moeten we hen onderwijzen. De heiligen moeten
opgeleid worden in de kerk; de opgeleide heiligen moeten de wereld evangeliseren.
Door dit te zeggen willen wij geenszins Gods volk ontmoedigen bij het uitnodigen van ongeredden
in onze kerkdiensten, of de verlorenen in de samenkomst van de heiligen. Wij moeten dat meer
doen. Wij danken God voor elke zondaar die de lokale vergadering van gelovigen bijwoont, de
evangelieboodschap hoort en Christus als zijn persoonlijke Verlosser ontvangt. Als de hele raad
Gods wordt gepredikt, en als getrouw uit de Bijbel wordt onderwezen overeenkomstig het nieuwtestamentische patroon (Hand. 20:28,32; Efez. 4:11-12) dan zullen het kruis van Christus, de genade
van God, de rechtvaardiging en de zo grote redding, thema’s zijn die herhaaldelijk zullen gehoord
worden. Hoe zou het Woord getrouw kunnen onderwezen worden en het Evangelie niet gepredikt?!
Het probleem komt echter wanneer kerken hun bediening hoofdzakelijk richten op de ongeredden.
In plaats van het voeden van de kudde, en het opbouwen van de heiligen, brengen zij een constant
dieet van reddingsboodschappen, of “Johannes 3:16 boodschappen”. Ja, Joh. 3:16 vat mooi de evangelieboodschap samen, maar de Bijbel is veel meer dan Joh. 3:16. De heiligen hebben behoefte aan
alles in de Bijbel. Gered zijn is pas de allereerste les in Gods school. Interessant is op te merken dat
de culten en sekten geen evangelistische centra hebben. Zij richten opleidingscentra op, opdat elk
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lid altijd in staat is een antwoord te geven op de vragen van elk mens die rekenschap vraagt van de
valse hoop die zij hebben4. De duivel weet welk systeem werkt.
Wanneer de lokale kerk functioneert als een opleidings- en opbouwcentrum, overeenkomstig Gods
patroon, dan zal de ongeredde persoon die zo’n plaats binnenkomt diep overtuigd kunnen worden
(vgl. 1 Kor. 14:24-25). Moge God ons helpen om het soort van vergadering te zijn, een vergadering
die de ontzagwekkende Persoon en het Leven van God manifesteert.
************
Laten wij in deze moeilijke en veeleisende dagen getrouw de boodschap van het goede nieuws verkondigen, die de Koning ons gaf en toevertrouwde. “Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof
God u door ons oproept. Namens Christus vragen wij u: Laat u met God verzoenen” (2 Kor. 5:20).

Lees verder:
- Het schaamteloze Sociale Evangelie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/sociaalEvangelie2.pdf
- Christelijk activisme? Sociaal evangelie?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/sociaalEvangelie.pdf
- De christen en politiek: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christen-en-politiek.pdf
- Christelijke politiek?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/christelijke-politiek.pdf
- Grijpt een christen naar de wapens?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/christen-wapens.pdf

E-mail:

verhoevenmarc@skynet.be

Homepage:

www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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Naar 1 Petrus 3:15: “wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap afeist van de hoop die in u is”.
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