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Het Evangelie verkondigen kan moeilijk zijn dezer dagen. Ongeacht welke methode gebruikt
wordt, lijkt geen van alle nog te werken zoals dat vroeger werkte. Ken Ham, stichter van Answers in Genesis, biedt een radicaal voorstel aan dat blijkbaar over het hoofd werd gezien.

Ik herinner me de eerste keer dat ik naar Japan ging om te spreken. Toen ik samen met mijn vertaler
neerzat, legde hij me uit dat Japan nooit enige christelijke grondslag heeft gehad (zoals wel onze
westerse wereld). Dus moest ik niet veronderstellen dat de mensen christelijke terminologie zouden
begrijpen.
Bijvoorbeeld, hij legde uit dat het Shintoïsme in Japan domineerde. Dus wanneer ik het woord God
zou gebruiken, zouden de meeste mensen veronderstellen dat ik sprak over een andere “god”, te
vergelijken met hun duizenden goden. De vertaler verklaarde dat ik de Bijbelse God moest definiëren opdat zij konden begrijpen dat Deze anders was dan de vele goden in hun heidense religie.
Ik begon te begrijpen dat de meeste mensen in Japan, die geen kerkelijke achtergrond hadden, niet
zouden begrijpen dat Jezus naar het kruis ging of de essentie van het evangelie, omdat zij geen kennis hadden over het verslag van Adam en Eva en de Zondeval. Zij moesten deze historische achtergrond kennen om begrip te krijgen over de ingang van zonde en onze behoefte aan een Redder.
Zoals mijn vertaler zei: “Om het evangelie te verklaren, moet je eigenlijk starten van bij het begin”.
Ik dacht bij mezelf: “Wow, wat een radicaal idee! Ik moet aan deze mensen het evangelie presenteren op de manier zoals God dat doet in Zijn Woord, de Bijbel! Wie zou daar ooit aan gedacht hebben?”
Als ik dit vandaag uitleg aan publiek in Amerika, dan lachen ze gewoonlijk. In het bijzonder grinniken zij wanneer is zo spreek: “Hier is een radicale benadering om het evangelie te presenteren:
laten we het doen zoals God het voor ons deed in Zijn Woord”.
Denk erover na. Waarom is Genesis (Genesis betekent “begin” of “oorsprong”) het eerste boek in
de Bijbel, van Gods geschreven openbaring aan de mens? Dat is omdat de eerste elf hoofdstukken
van dit boek een geschiedenis uitzetten die fundamenteel is voor de rest van de Bijbel.
Genesis geeft een verslag van de oorsprong van alle fundamentele entiteiten van leven en het universum: de oorsprong van ruimte, materie, tijd, aarde, licht, water, atmosfeer, droog land, planten,
zon, maan, sterren, zeedieren, vliegende schepselen, landdieren, de eerste mensen (Adam en Eva),
kleding, zonde dood, huwelijk, naties, talen, en veel meer.
Hoe zouden wij de reden begrijpen van Jezus’ leven, dood en opstanding zonder deze historische
openbaring?
Stel dat een groep christenen geleerd wordt uit te gaan en te getuigen tot niet-christenen, met één
voorwaarde: zij mogen niet verwijzen naar de eerste elf hoofdstukken van Genesis. Zij moeten het
evangelie presenteren maar in geen enkel opzicht refereren naar Genesis. Stel u dan de volgende
mogelijke conversatie voor:
“U moet voor redding uw vertrouwen stellen in Jezus”, zegt de christen.
“Waarom heb ik redding nodig?, antwoordt de niet-christen.
“Wel, u hebt redding nodig omdat u een zondaar bent”.
“Waarom ben ik een zondaar?”
“Wel, u moet dat gewoon accepteren”.
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“Wat is een zondaar en waar komt zonde vandaan?”
“Maak u daar geen zorgen over - accepteer het gewoon. Jezus stierf voor uw zonden”.
“Maar waarom stierf Hij?”
“Omdat de dood de straf is op zonde”.
“Waar is dat ontstaan?”
“Maak u daar geen zorgen over - accepteer het gewoon”.
Zo zou ik alsmaar door kunnen gaan, maar ik vertrouw erop dat u het punt begrijpt.
Hoe kan een christen het evangelie aan iemand verklaren die als achtergrond geen begrip heeft van
Gods waarheden die onthuld werden in Genesis? Dat is onmogelijk.
Het Genesisverslag van de geschiedenis verklaart dat alle mensen afstammelingen zijn van één
man, Adam, die rebelleerde tegen God, en daardoor zonde en dood binnenbracht in de eens volmaakte schepping. Als gevolg daarvan werden Adam en zijn nakomelingen afgescheiden van hun
Schepper. Maar, de Schepper-God had een plan, vanuit de eeuwigheid, voor ’s mensen redding.
Als Paulus met het evangelie omgaat in Romeinen 5 en 1 Korinthiërs 15, dan gaat hij terug naar
Genesis om de fundamentele informatie neer te zetten opdat allen die deze cruciale passages lezen
het evangelie zouden begrijpen.
De zendingsorganisatie New Tribes Mission heeft de weg gelegd in wat het beschrijft als een
“chronologische benadering” van het aanleren van de Bijbel aan heidense culturen die geen begrip
hebben van Gods Woord. Deze benadering start aan het begin in Genesis en werkt doorheen de ware geschiedenis van de wereld. Wanneer de zendelingen uiteindelijk de boodschap van Christus op
het kruis presenteren, aan de mensen die zij dienen, ondervinden zij dat die mensen de essentie van
het evangelie begrijpen!
Wat droevig, veel bijbelcolleges, seminaries en andere christelijke instituten leiden zendelingen op
om het evangelie te presenteren vanaf Johannes of elders in het Nieuwe Testament. Maar, zelfs in
onze westerse wereld, zien wij nu generaties van onkerkelijke jonge mensen die door een seculier
opleidingssysteem komen waarin niets geleerd wordt over Gods Woord.
In toenemende mate begrijpen mensen, zelfs in onze eens sterk gechristianiseerde westerse wereld,
niets van de fundamentele geschiedenis die noodzakelijk is om het evangelie te begrijpen.
Ongeacht welke achtergrond iemand heeft met betrekking tot het Christendom, stel ik voor dat wij
het evangelie altijd zouden presenteren op de manier dat God het voor ons doet in Zijn Woord: vertrekkend vanaf het begin. Op die manier zullen onze toehoorders de fundamentele geschiedenis
vatten die ons in staat stelt te begrijpen waar de boodschap van redding over gaat.
Klinkt dit radicaal? Dat hoeft niet zo te zijn. Maar het klinkt radicaal in een hedendaagse kerkelijke
context, waar zovele kerken Genesis gemeden hebben (of als onbelangrijk gevonden, of zelfs afgewezen als symbolische poëzie of mythe). De secularisten hebben verschillende manieren gevonden
om christelijke geesten te infiltreren met valse ideeën over evolutie en aardse geschiedenis over
miljoenen jaren.
Omdat zoveel christenen (inbegrepen hun leiders) Genesis veronachtzaamd hebben zijn er zelfs vele
kerkleden die het evangelie niet echt begrijpen. En ook hebben de opkomende generaties in toenemende mate weinig begrip van Gods Woord. Velen “schudden hun schouders” bij de boodschap
van redding en ze eindigen met weg te lopen van de kerk.
Dus, in onze hedendaagse wereld, hebben we een radicale benadering van evangelisatie nodig. Deze
radicale benadering betekent het evangelie voor te stellen op de manier waarop God Zelf dat voor
ons doet in Zijn Woord: te beginnen bij Genesis!
Het fundament van het Evangelie in de geschiedenis
In onze toenemend seculiere maatschappij erkennen de mensen het goede nieuws van Jezus Christus niet tenzij u eerst het slechte nieuws verklaart. Dit vereist dat u teruggaat naar het uiterste begin
en hen het hele verhaal vertelt, zoals God Zelf het vertelt.
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Jezus Christus, de God-mens, gaf het voorbeeld. We lezen in Lukas 24:27 hoe Hij het onderwerp
benaderde toen Hij met twee mannen wandelde op de weg naar Emmaüs: “En Hij begon bij Mozes
en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was”.
Het is eigenlijk niet radicaal om het evangelie te prediken vanaf Genesis - het is vitaal!
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