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De urgentie van de nieuwe evangelisatie wordt steeds dui-
delijker. Gelukkig komen er daarom in parochies en werk-
groepen ook meer vragen over. Vaak is de eerste vraag: 
wat kunnen we dan doen? Het is goed om te zien dat veel 
mensen bereid zijn iets te doen en te ondernemen voor het 
evangelie. 

Maar wat we kunnen doen weten we pas, als duidelijk 
is wat nieuwe evangelisatie eigenlijk betekent! Is evangeli-
seren ‘de deuren langs gaan’? En betekent ‘nieuw’, dat wat 
we tot nu gedaan hebben niet goed was? Nee, de nieuwe 
evangelisatie is enerzijds vertrouwd, anderzijds aangepast 
aan de uitdagingen van deze tijd.

In 2012 heeft de Pauselijke Raad ter bevordering van de 
Nieuwe Evangelisatie een uitgebreid handboek uitgegeven 
met teksten van het leergezag van de katholieke Kerk over 
nieuwe evangelisatie in de periode 1939 - 2012.1 Dit boek 
telt meer dan 1000 bladzijden. Het is dan ook een goed initi-
atief geweest om daar een bloemlezing van samen te stellen, 
een compendium, waarbij tevens de periode vanaf 2012 tot 
heden wordt meegenomen. Bij mijn weten is dat in andere 
talen nog niet gebeurd! De belangrijkste teksten vanaf het 
Tweede Vaticaans Concilie en van de pausen daarna, zijn in 
dit Compendium bijeengebracht en van een korte inleiding 
voorzien. Vooral het baanbrekende document van paus 
Paulus VI Evangelii Nuntiandi uit 1975 komt ruim aan bod.

Dit Compendium geeft antwoord op die vraag wat ‘evan-
gelisatie’ is, wat er nu ‘nieuw’ aan is en geeft zelfs aanzetten 
voor wat we kunnen gaan doen. Het is dus en een naslag-

 1 Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizza-
zione, Enchiridion della Nuova Evangelizzazione, Testi del Magisterio pontifi-
cio e conciliare 1939 - 2012, Vaticana: Libreria Editrice Vaticana 2012.
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werk en een aansporing om aan de slag te gaan. We hoeven 
het spreekwoordelijke ‘wiel’ niet nog een keer uit te vinden.

Natuurlijk zullen ook deze teksten altijd terugverwijzen 
naar het begin, naar Christus en de eerste christenen. Het 
Nieuwe Testament is zelf in zekere zin de eerste evange-
lisatie. Het verwoordt de vreugdevolle verkondiging van 
de menswording van God de Zoon, zijn lijden, verrijzen en 
blijvende aanwezigheid onder ons in de Kerk, zijn barm-
hartige liefde voor iedere mens. Het evangelie is gave. 
Maar ook lezen we daarin dat Jezus zijn leerlingen uitzond 
en hoe de eerste christenen ‘evangeliseerden’. Het evange-
lie is opgave.

De kern van het evangelie is dat het hart van de mensen 
is gemaakt voor liefde en gemeenschap en dat Christus ons 
liefheeft en laat groeien in Gods liefde en liefde voor elkaar. 
Het evangelie kun je dus wel in je hand houden, maar de 
inhoud ervan kan niet als een pakketje doorgegeven wor-
den. Christendom is niet op de eerste plaats een organisatie 
waar je lid van bent of niet, maar het is leven vanuit een 
persoonlijke band met God door Christus en met mensen 
om je heen. Onze samenleving is echter losgeraakt van haar 
christelijke wortels, is geseculariseerd en geïndividuali-
seerd. Er is daarom een grote behoefte aan dat het evange-
lie opnieuw geloofwaardig wordt aangereikt. Evangelise-
ren is niets anders dan de liefde van God voor ons, en van 
mensen voor elkaar, te laten herontdekken. Niet opleggen, 
maar uitleggen, niet overtuigen maar eerder ge-tuigen door 
zelf proberen te beleven. Alleszins de moeite waard om er 
voor open te staan en dit Compendium rustig, alleen of met 
anderen, door te lezen. Als dan de vraag ‘Wat is nieuwe 
evangelisatie?’ beantwoord is, zijn er voldoende publicaties 
en methoden om de stap te maken naar: Wat gaan we nu 
doen?

Dank aan de vier organisaties, die hiermee de veelheid 
aan kerkelijke teksten over de nieuwe evangelisatie voor 
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ons taalgebied toegankelijk hebben gemaakt. Het Latijnse 
woord compendium betekent immers ook ‘besparing’, onder 
andere van tijd. De tijd die we dankzij hun inzet besparen, 
kan gebruikt worden voor … de nieuwe evangelisatie.

Mgr. J. Liesen
bisschop van Breda

oktober 2016
missiemaand


