
De kracht van het evangelie 
 

door: W.J. Hocking 
(…) het is Gods kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft. 

Romeinen 1:16 

 
De verkondiging van het evangelie stelt het middel tot 
redding voor aan de mens, ter verheerlijking van God. 
“Jezus Christus, en Die gekruisigd” zou een 
belachelijke zaak kunnen lijken, als Christus Zelf niet 
was “de kracht van God en de wijsheid van God” (1 
Kor. 1:24; 2:2). Hoewel dwaas in de ogen van de mens, 
slaagt ze daar waar de grootste wijsheid van de mens 
volledig failliet blijkt te zijn, omdat die niet kan 
voorzien in de nood van de ziel. Het Woord van God 
verklaart: “Want daar in de wijsheid van God de 
wereld niet door de wijsheid tot kennis van God is 
gekomen, heeft het God behaagd door de dwaasheid 
van de prediking te behouden hen die geloven” (1 Kor. 
1:21). De prediking van het evangelie biedt aan hen die 
verloren zijn het eeuwig heil aan door Christus. 

De gezant van Christus heeft een verheven positie. 
Waarin bestaat de kracht van een evangelist? Als de 
dienstknecht van God niet het goddelijk inzicht heeft in 
het geheim van de ware kracht, zal de confrontatie met 
de tegenwerkende krachten die overwonnen moeten 
worden, hem zo ontmoedigen dat hij wellicht 
onschriftuurlijke steun zal zoeken om ze te 
overwinnen. De natuurlijke mens staat lijnrecht 
tegenover de waarheid van God. Het evangelie is voor 
hem dwaasheid en wekt in hem boosheid op ten 
opzichte van de verachte, gehate en gekruisigde Heer 
Jezus Christus. 

1e De ongelovige vindt in de wereld alles wat 
beantwoordt aan zijn vleselijke lusten, en dat bevestigt 
hem in zijn verwijdering van God. 

2e Satan levert actief strijd tegen de Heer Jezus en 
gebruikt al zijn listen om de evangelieverkondiging te 
verhinderen. 

Welke middelen heeft de evangelist om de tegenstand 
van de mens en de dodelijke invloed van de wereld en 
de satan te overwinnen? 

De Heilige Geest  

In zichzelf heeft de prediker geen kracht, maar door 
genade gaat hij niet voor eigen rekening ten strijde. De 
Heer Jezus beloofde de Heilige Geest te zenden om in 
de heiligen, Zijn uitverkoren werktuigen, met kracht te 
werken. Het doel van de zending van de Geest is: “de 

wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en 
van oordeel” (Joh. 16:8). Dat gebeurt niet “in 
overredende woorden van wijsheid, maar in betoon 
van de Geest en van kracht” (1 Kor. 2:4). Op de 
Pinksterdag heeft een Galilese visser door de Heilige 
Geest de Joden ervan beschuldigd dat zij de Heer Jezus 
naar het kruis hadden verwezen, en het resultaat van 
zijn prediking bestond uit drieduizend bekeerlingen. 
Het getuigenis van de apostelen werd onderkend als de 
kracht van God tot heil door Joodse priesters, 
Romeinse hovelingen, slaven enz. De kracht van de 
predikers was de Heilige Geest (Hand. 5:32). De 
Heilige Geest is een machtig persoonlijk Getuige en de 
kracht van elk waar getuigenis voor Christus (Joh. 
14:26).  

Het Woord van God 

Het geschreven Woord is de geïnspireerde openbaring 
van God aan de mens. Het is het woord van Christus en 
dat zal de mens oordelen op de laatste dag (Joh. 12:48). 
Het is vol goddelijke kracht en gezag. Deze goddelijke 
kenmerken verachten of niet aanvaarden is even 
desastreus voor de prediker als voor de hoorder (Hebr. 
4:12). “Het woord van de Heer blijft tot in 
eeuwigheid’. Dit nu is het woord dat u verkondigd is” 
(1 Petr. 1:25). Het is het zwaard van de Geest, dat 
werkt in degenen die geloven (Ef. 6:17; 1 Tess. 2:13). 

De bron van de kracht van het getuigenis van Christus 
in het evangelie is de Heilige Geest, die werkt door 
middel van het Woord van God (2 Kor. 4:7). Dat is de 
belijdenis van de dienstknecht van Christus: zijn 
bekwaamheid komt van God. Wij vinden hiervan een 
voorbeeld in Handelingen 4:31, waar wij lezen: “En 
terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd 
waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de 
Heilige Geest en spraken het woord Gods met 
vrijmoedigheid”. 

Niet naar de mens 

De kracht komt van God en niet van de mens. We 
moeten nooit menselijke middelen toevoegen, of dat nu 
wereldse beginselen zijn of menselijk gesproken 
verstandige dingen. Als wij dit doen, loochenen wij de 
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kracht die van God komt. Een ernstige waarschuwing 
hiervoor is op zijn plaats: “Welke gemeenschap heeft 
licht met duisternis?” (zie 2 Kor. 6:4-16). 

In Korinte handelde de apostel Paulus in volkomen 
afhankelijkheid van de kracht van God. Paulus had 
Korinte bezocht en wist dat mooie woorden 
gemakkelijk overtuigden, zonder dat de waarheid van 
het onderwerp indruk maakte. En als een bespiegeling 
of gedachte op een filosofische wijze aan de 
toehoorders werd voorgesteld, dan luisterden zij en 
waren geëerd en gewonnen. Er waren dus middelen om 
de Korintiërs aan te trekken en de prediking aangenaam 
en populair te maken. Hoe is Paulus verder gegaan? 
Lees 1 Korintiërs 2:1-5. 

Als de toehoorders door welsprekendheid en 
redeneringen worden aangetrokken – door wijsheid van 
deze wereld – dan wordt er op zand gebouwd. Er is een 
goddelijk werk nodig om een goddelijk geloof te 
ontvangen, daarom vermijdt Paulus dit slechte 
fundament. Zijn enige doel was dat hun geloof niet zou 
zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van 
God. 

Het evangelie aantrekkelijk maken 

We zien nog steeds dat het evangelie aantrekkelijk 
wordt gemaakt. Dingen worden aangenamer 
voorgesteld, of de nieuwste methoden worden 
aangedragen. Maar het evangelie is krachtig genoeg in 
zichzelf, want het is de kracht van God (Rom. 1:16). 

De mens die het woord en de werken van Christus, de 
uitmuntendheid en de goddelijke heerlijkheid van Zijn 
Persoon haat, is niet geneigd de genade en waarheid 
van God te zoeken in de geschiedenis van Zijn liefde 
en schande op het vloekhout. De mensen hebben de 
duisternis lief en haten het licht. De waarheid 
aantrekkelijker maken bederft de aard ervan. De 
evangelist zal de waarheid van God gebruiken in zijn 
kracht en eenvoud om het geweten van de mens 
wakker te schudden (2 Kor. 2:17). Het evangelie moet 
niet worden verlaagd tot het niveau van menselijke 
voorkeur, dat is oneerlijk handelen tegenover God. 

Hulpmiddelen bij de prediking 

Aantrekkelijke dingen zoals muziek en zang hebben 
invloed op mensen. Wij moeten hierin sober zijn. Ze 
zijn soms op hun plaats, maar meestal geen garantie 
voor succes bij het evangeliseren (Gen. 4:21; Job 
21:12-14). Bij Israël waren er muziekinstrumenten in 
de periode dat de mens in het vlees op de proef werd 
gesteld en hij God het beste mocht brengen dat hij had. 
Prachtige tempelversieringen, muziek en zang hadden 
toen hun plaats.  

Wij moeten bedenken dat dit de zwakke en eerste 
beginselen zijn van de wereld, die een beeld en 
schaduw zijn van het ware – de lofzang in het hart. 
“Spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen en 
geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart tot 
de Heer” (Ef. 5:19). De samenzang is de uitdrukking 
van de harten voor God en dient niet ertoe om 
onbekeerden te trekken. Dat is geen eerbied en heilige 
vrees, maar het combineren van de eer van God en de 
aantrekkelijkheid voor mensen in dezelfde daad! Onze 
zang is op de eerste plaats voor God. 

Is er dan geen plaats voor instrumenten, koor of solo? 
Wij moeten bedenken dat dit wereldse elementen zijn, 
die een plaats hadden in het jodendom. Als dit de 
prediking vervangt, is het zonde. Dan vervangt de 
muziek Christus! Er zijn altijd mensen die worden 
aangetrokken door louter natuurlijke gevoelens (Joh. 
2:23-25). 

Nuttigheidsbeginselen passen niet bij de dingen van 
God, waar het onze eerste plicht is alleen God te 
gehoorzamen. Hulpmiddelen zijn niet belangrijk. Waar 
het om gaat, is dat wij de kracht van de Heilige Geest 
en de kracht van het Woord van God niet moeten 
onderschatten en niet moeten vervangen door andere 
dingen. Hulpmiddelen gebruiken bij het evangeliseren 
maakt de waarheid van God vaak krachteloos en dit 
verlaagt haar. Wij zijn gauw geneigd te vergeten dat 
het evangelie Gods kracht is tot behoudenis. 

 

Oorsprong: Le Messager Evangélique 1937-109  

Titel: La puissance de l' évangélisation 
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