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VOORWOORD VAN DE SCHRIJVER

VOORWOORD VAN DE SCHRIJVER
Dit boek behandelt een oude waarheid in revolutionaire bewoordingen. In plaats van er het etiket "ketterij" of
"extremisme" (speciaal hoofdstuk één) op te plakken, zou ik er bij de dienaren van het Evangelie op willen aandringen
verdraagzaam te zijn in hun houding.
Het Christendom is traditioneel vastgelegd in een aantal zorgvuldig omschreven uitspraken, die wij onze belijdenis
noemen. Wanneer iemand enkele van die hoog gewaardeerde verklaringen opnieuw onder woorden wil brengen of op
een nieuwe wijze wil opstellen, dan trekken de theologen soms haastige conclusies omtrent de zienswijze of
beweegreden van de schrijver.
Ik heb bijna twintig jaar lang met mensen gesproken over geestelijke waarheden en merkte op dat belangrijke waarheden
vaak onder de Christenen blijven sluimeren, eenvoudig omdat daarover alleen gepredikt wordt in orthodoxe,
conventionele bewoordingen. Ze klinken bekend, maar het oor — de aandacht wordt niet geboeid.
Bijvoorbeeld: Als een prediker zijn onderwerp zou noemen "Het Leven van Christus", dan zou dit waarschijnlijk niet de
aandacht trekken. Maar laat hem het onderwerp anders verwoorden, bijvoorbeeld "Het soort Leven dat Jezus bezat", en
het klinkt fris, Het trekt de aandacht.
Deze neiging om te missen wat bekend klinkt, is de reden voor zoveel nieuwe Bijbelvertalingen. Dat is geen poging om
de Waarheid te veranderen; het is een poging om de geest wakker te schudden.
Dit boek over het winnen van zielen is met die bedoeling geschreven. We hebben getracht oude, bekende verklaringen
opnieuw onder woorden te brengen, teneinde de Christenen tot DADEN te bewegen. Wij hopen dat Evangeliedienaren
en leraren verdraagzaam zullen zijn en samen met ons deze nieuwe bewoordingen willen overnemen (in plaats van
ze op hun theologische orthodoxie te onderzoeken), teneinde het vuur van het persoonlijk winnen van zielen aan te
wakkeren.
In het inspireren van mensen heb ik een grote les geleerd: men moet enkelvoudig spreken, enkelvoudig denken,
enkelvoudig handelen.
Ik heb vaak gezegd: Ik moet aan de evangelisatie werken alsof de hele wereld van MIJ afhankelijk was! Dat betekent niet
dat ik alle fijne mensen en evangelisten en verenigingen en kerkgenootschappen die God gebruikt, negeer. Maar het
betekent dat, voor zover ik er persoonlijk bij betrokken ben voor God, IK DE WERELD MOET EVANGELISEREN!
Ik moet het doen!
Dat is de geest waarin ik het eerste hoofdstuk van dit boek geschreven heb. Daarom vraag ik Evangeliedienaren en
leraren niet te struikelen over deze enkelvoudige toepassing op de leken, maar haar geestelijk strategie te beseffen
voor het tot stand brengen van een opwekking van persoonlijk zielen winnen.
De grootste tragedie van de moderne theologie is de generalisering van de waarheid. Het is nu eenmaal een feit dat,
tenzij ieder mens afzonderlijk de waarheid op zichzelf toepast, tenzij ze als een openbaring op hem persoonlijk af
komt, hij zeer waarschijnlijk haar betekenis in het geheel niet beseft. Dit is volgens mij onder de leken gebeurd voor wat
betreft hun houding ten opzichte van de Kerk, oftewel het Lichaam van Christus. En dat verklaart, waarom ik het eerste
hoofdstuk van dit boek geschreven heb.
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E

EN GROEPJE CHRISTEN VROUWEN hield zijn geregelde gebedssamenkomst. De evangelist van

haar gemeente — een vurig zielenwinner — was haar gastspreker.
Hij had sommigen van haar horen spreken over een immorele vrouw, die in de buurt woonde.
De evangelist vroeg: "En wat doet u om die zondige vrouw gered te krijgen?"
De leidster sprak: "Telkens als we bij elkaar komen, bidden we trouw om haar behoudenis,"
"Mooi!" merkte de evangelist op. "Maar zij gaat naar de hel terwijl u bidt. Bent u niet naar haar toe gegaan?
Hebt u niet tot haar gesproken over haar ziel? Hebt u het Evangelie niet naar haar huis gebracht?"

DE "JONGSTE BEDIENDE" - FILOSOFIE
Wij hebben God tot jongste bediende aangesteld. Wij vergeten dat Hij de Directeur is! Wij zijn druk bezig
God te vertellen al de mooie dingen te doen die wij behoorden te doen; de armen en behoeftigen bezoeken, de
zwakken te troosten, de armen te zegenen en te verzorgen, hen die in de gevangenis zijn te bemoedigen, de
zwakken te ondersteunen, tot zondaars te spreken. Wij willen dat de Heer al die dingen doet, terwijl wij
bidden.
Hebben wij niet een gemakkelijke godsdienst ontwikkeld?
Laat mij u deze vraag stellen:
Kunt u mij één ding zeggen wat Christus kan doen in uw stad of dorp zonder een lichaam, waardoor Hij
kan werken?
Toen God de mens bezocht om Zichzelf te tonen, kwam Hij in een lichaam — in menselijk vlees. Jezus
Christus was God in het vlees.
Ze doodden Hem. Toen keerde Hij terug in de gedaante van de Heilige Geest om in ons lichaam te komen
wonen als Zijn Tempel (1 Cor. 6:19).
U en ik zijn nu Zijn Lichaam.
U bent de Kerk. De Kerk is het Lichaam van Christus. U bent thans in uw woonplaats het Lichaam van
Christus.
Christus werkt vandaag door Zijn Lichaam op dezelfde wijze als Hij ruim 1900 jaar geleden door een menselijk
lichaam werkte. Vandaag is Zijn Lichaam de Kerk — en de Kerk ben IK — mijn lichaam, en U — uw
lichaam. Wij zijn Zijn tempel.
Ik ben de Kerk. Ik ben het Lichaam van Christus. U bent de Kerk. U bent het Lichaam van Christus. "Omdat
wij leden zijn van Zijn Lichaam" (Eph. 5:30).
Christus kan niets doen, behalve door de Kerk — Zijn lichaam. Dat ben IK! Niet mijn gemeente of mijn
kerkgenootschap. De Kerk, Christus’ Lichaam ben IK! U bent het, indien u een waarachtig Christen bent.
Wanneer u voor God staat, moet u persoonlijk rekenschap afleggen van de daden die u hebt gedaan (of
nagelaten hebt te doen); u zult niet geoordeeld worden in het licht van wat uw kerk deed als geestelijk lichaam.
God zal uw gemeente niet als groep oproepen voor het oordeel; Hij zal niet oordelen wat uw gemeente wel of
niet gedaan heeft als onderdeel van het "gezamenlijke" Lichaam van Christus. U zult niet kunnen zeggen:
"Heer, mijn voorganger zal voor mij spreken; ik ben een trouw lid van de gemeente en wij werken allen als één
geheel, daarom kan ik niet als eenling antwoorden,"
Voor wat uw persoonlijke verhouding tot God aangaat, bent U de Kerk; U bent Christus’ Lichaam.
Wij spreken over de Kerk, of het Lichaam van Christus, als zijnde de mystieke vereniging van alle
gelovigen, de geestelijke gemeenschap der uitverkorenen, en dit alles is waar. Maar zoals alle waarheid
moet dit PERSOONLIJK worden, anders gaat deze waarheid verloren. Wij hebben het Lichaam van Christus
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beschouwd in zijn algemene, collectieve zin, maar niet in zijn persoonlijke toepassing. De behoudenis is
persoonlijk. Christus moet in ons persoonlijk leven.
Het grote "geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan Zijn
heiligen" is "CHRISTUS IN U!" (Col. 1:26-27).
Christus moet vandaag een lichaam hebben om door te werken. Dat ben IK — en U. WIJ zijn de Kerk —
Zijn Lichaam — Zijn Tempel.
Dat houdt niet in dat wij het Lichaam van Christus in zijn "gezamenlijke" betekenis — als bestaande uit alle
ware gelovigen — loochenen; het betekent dat U en IK zijn gaan beseffen dat Jezus Christus IN ONS
geboren is en dat WIJ nu Zijn Lichaam zijn.
Het klinkt beter wanneer we zeggen: "Wij zijn leden van zijn Lichaam" — en dat zijn wij (1 Cor. 12:27).
Maar dit populaire "lidmaatschap"-idee is op een of andere wijze verwrongen in zijn toepassing, zodat de
Christenen rustig en gezapig voortleven in de kerk en de bediening overlaten aan de "gemeenschap der
gelovigen". De kerk, de zondagsschool, de vrouwenvereniging, de mannenvereniging, de jeugdbeweging — zij
zullen het wel doen.
Gemeenteleden vinden het heerlijk te weten dat hun kerk bepaalde dingen doet. Zij zijn bereid daarvoor te
betalen zolang een ander lid het werk doet.
Maar het Christendom is een persoonlijke zaak. Indien Christus IN U is komen wonen, bent U Zijn Lichaam
— dat wil zeggen, voor zover het u betreft. Hij woont in u omdat Hij DOOR u wil werken. Hij moet UW
lichaam hebben om UW omgeving te bereiken. Het wezen van uw Christelijke beleving is "CHRISTUS IN
U".
Toen Hij in Nazareth was, "kon Hij daar geen enkele kracht doen" vanwege hun ongeloof (Marc. 6:5-6).
Zonder menselijk geloof van de zijde der mensen, was Zijn bediening toen beperkt; zonder menselijke
instrumenten waardoor Hij kan leven en spreken, is Hij thans beperkt.

GOD HAD ENGELEN KUNNEN ZENDEN
Hoe dikwijls hebben wij gezegd: "God had engelen kunnen zenden om dit Evangelie te prediken, maar Hij
deed dat niet; Hij heeft bepaald dat menselijke wezens het moeten prediken. Indien mensen het niet
prediken, zal het niet gepredikt worden — en zielen zullen verloren gaan." En dit is waar! De prediking van
het Evangelie is nauw verwant aan de bereidheid van menselijke wezens om uit te gaan en hun mond te
openen waardoor Hij kan spreken.
Maar ditzelfde feit geldt voor alle fasen van het Christelijk leven en getuigen.
Christus kan de gevangene niet bezoeken, tenzij Hij kan gaan in uw lichaam. Hij wil IN U gaan. U bent de
Kerk. Wanneer U de gevangene bezoekt, zal Christus hem bezoeken. Anders KAN HIJ HET NIET.
Zoals ik al zei, wij hebben God tot jongste bediende aangesteld door onze gewoonte van bidden.
Begrijp me niet verkeerd. Het gebed is belangrijk voor ieder Christen. Christus leerde ons bidden. Maar Hij
zei ons waarvoor te bidden. Christus bad. Maar hij deed méér dan bidden; Hij "ging rond, goeddoende",
getuigende, vertroostende, bezoekende, sprekende, barmhartigheid tonende, en Hij toonde God aan het werk.
Hij bad niet alleen.
Maar dit is geen boek over het gebed — dit is een boek over het winnen van zielen; daarom moet ik het
onderwerp "gebed" laten rusten voor een afzonderlijke studie.
Hoe vroom laten wij onze traditionele gebeden klinken; hoe nederig en hoe toegewijd voelen wij ons als wij in
gebed zijn — als wij God al onze opdrachtjes voor de dag of de week doorzenden!
Wij zeggen Hem zo vele dingen te doen, die wij behoren te doen. Waarom vragen wij Hem ook niet te
prediken? Als Hij zo handig is voor zo vele van onze taken, dan zal Hij er zeker geen bezwaar tegen hebben zo
af en toe wat te prediken.
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MET ONS — MAAR NU IN ONS
Is het niet vreemd: Wij spreken erover hoe de Geest met de mensen was vóór Pinksteren. Nu verblijden wij
ons erover, dat Hij IN ons is.
En dat is nu precies waar Hij Zich bevindt, IN ons. Niet zwevende over de gehele wereld, hier en daar (al
naar gelang wij Hem vragen) mensen overschaduwende om hun problemen op te lossen, hen te bezoeken, te
bemoedigen, terwijl wij ons kleine, zelfzuchtige bestaan in het geheim leven.
Dank zij de verlossing van Golgotha en de nieuwe schepping op het Pinksterfeest, is Jezus Christus nu
teruggekeerd door de Heilige Geest om IN ONS te leven en te werken. Nu is Christus in ons geboren!
Nu "is het God, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken IN u werkt" (Filippenzen 2:13). Nu
doet Hij hetzelfde in ons, omdat WIJ nu Zijn Lichaam zijn.
Nu spreekt Hij door ONZE lippen. Hij bezoekt de hulpbehoevenden en richt de gevallenen op door ONS.
Hij bemoedigt de ontmoedigden en reikt de gestruikelden de hand door ONS. Hij geneest de verbrokenen van
hart en verbindt de wonden van de lijdenden door ONS. U en IK zijn Zijn Lichaam. Wij zijn de Kerk.
Nu begrijpt u waarom de evangelist tegen die vrouwengebedsgroep zei: "Die vrouw gaat naar de hel, terwijl u
bidt."
Indien wij niet méér doen dan bidden, indien wij nooit de verlorenen bezoeken, en tot zondaars getuigen, dan
zullen zij nooit Christus’ uitnodiging om gered te worden horen. Wij moeten bidden, maar daarna moeten wij
opstaan en de zielen gaan opzoeken.

HET EVANGELIE IN UW OMGEVING
De bediening van Christus in uw omgeving is beperkt tot U! Hij verlangt tot de zielen te spreken over de
behoudenis. Hij verlangt ernaar hen te overtuigen van hun zonden en hen te verzekeren van de waarheid van
het Evangelie — dit is het werk van de Heilige Geest — maar HIJ IS IN U. Hij werkt door UW lippen, UW
lichaam. Indien U niet uitgaat en getuigt of spreekt van het Evangelie, gaat UW omgeving verloren. Christus
wilde IN U komen leven en Hij kan de verlorenen niet bezoeken onafhankelijk van U, zo min als Hij in het
openbaar kan staan om het Evangelie te prediken zonder een prediker waardoor Hij kan prediken.
Wij houden ervan zelf zuchtig te leven; wij vinden het heerlijk ons af te zonderen en te bidden en een spervuur
van mooie opdrachtjes en boodschapjes op te zenden, die de wonderbare Heilige Geest even voor ons kan
"bewerken" en doen. Het bespaart ons de moeite. Bovendien hebben wij het druk — met onze TVprogramma’s onze clubs, onze ontspanning, en onze eigen privé-belangen.

HIJ HEEFT GEEN ANDER KANAAL
Laten wij bedenken dat de Heilige Geest door ONS werkt. WIJ zijn Zijn Tempel. Als wij het te druk hebben
om te getuigen, dan heeft Hij geen ander kanaal om door te werken. Hij leeft in ONS lichaam.
De zondaars in uw omgeving zullen nimmer door onze Heer bezocht worden, indien U niet gaat en in Zijn
Naam spreekt.
Zij die ziek zijn of in de gevangenis zitten, zullen nimmer door de Heilige Geest bezocht worden, indien U
niet naar hen toegaat in Zijn Naam.
De mensen zullen nimmer God zien — behalve wanneer zij Hem zien IN U!
De liefde van Christus kan alleen geopenbaard worden door UW leven. Zijn ontferming en zorg voor verloren
zielen kan alleen door U getoond worden.
Jezus Christus bezoekt uw omgeving telkens wanneer u dat doet. Beperkt u Hem tot UW huis? Bent u
zelfzuchtig? Laat u Hem nooit tot uw buren spreken? Hebt u Hem ooit de gelegenheid gegeven hen de weg
der zaligheid te vertellen? Hebt u Hem ooit toegestaan uw buren Zijn Leven aan te bieden? Beschuldigt u hen
ervan in de duisternis te leven, terwijl u Jezus Christus nooit toestaat hen de Waarheid te vertellen?

DE KERK - CHRISTUS’ LICHAAM - BENT U
U dacht dat deze dingen tot de verantwoordelijkheid van de Kerk behoorden.
Zielenwinnen, T.L. Osborn 9

DE HARTSLAG VAN HET ZIELEN WINNEN
U had gelijk! Maar U bent de Kerk. U bent Christus’ Lichaam.
De Kerk is niet de gemeente.
De Kerk is niet het kerkgenootschap.
De Kerk bent U. De Kerk is Christus’ Lichaam. Dat bent U. Christus woont niet in een kathedraal van steen
of in een tempel van baksteen en cement.
Christus woont IN UW LICHAAM! U bent Zijn Tempel.
En Hij werkt, Hij toont Zichzelf, Hij betoont Zijn barmhartigheid, Hij laat Zijn genade zien — door UW
LICHAAM — door U!
Deze waarheid is de hartslag, de drijfveer van het persoonlijk zielen winnen. Al het andere is de TECHNIEK
van het persoonlijk getuigen. Deze waarheid, bevat de essentie, de geest, de KRACHT van het persoonlijk
getuigen.

TECHNIEK OF KRACHT
U kunt de "techniek" uit het hoofd leren.
Maar de "kracht" van het zielen winnen moet in u geboren worden; het moet een openbaring zijn —een
wonder.
Dat geestelijke wonder voltrekt zich nu binnenin u, terwijl u dit leest, zodat het persoonlijk zielen winnen
voor de rest van uw leven een nieuwe, levenschenkende dimensie krijgt.
U bent Zijn Getuige geworden, Zijn Lichaam, Zijn Kerk, Zijn stem, Zijn hartslag.
UW LICHAAM is Zijn Tempel geworden. Hij begint door u te werken. U verliest uzelf IN HEM. Zijn leven
is de kracht van UW getuigenis. U gaat uit voor Hem, zodat Hij kan uitgaan door U — en verloren zielen kan
bereiken,
DIT IS CHRISTENDOM in de diepte! Al het andere is kunstmatig en hol. Christus is in U. U hebt nu een
doel in uw leven en getuigen. Nu zult u het doen!

HEERLIJK! - NEE, VERSCHRIKKELIJK!
Een zielenwinner bezocht een zondagsschool en werd gevraagd een grote klas te onderwijzen.
Hij vroeg: "Hoeveel mensen hier zijn een waarachtig Christen?"
Iedereen stak zijn hand op en de vaste leraar van de klas riep uit: "Heerlijk!"
De gastspreker wierp tegen: "Nee! Het is verschrikkelijk! Wij behoren hier zondaars te hebben die zich in dit
klaslokaal bekeren." En hij had gelijk.
Maar de Kerk leeft gescheiden van de zondaars. Het is de heilige plaats waar groepen mensen tezamen komen
om ZICHZELF te dienen in afzondering.

IN ALLE RUST EEN DIEPER ONDERWIJS VAN CHRISTUS ONTVANGEN
Een evangelist probeerde een kleine gemeente in Japan ertoe te bewegen meer evangelisatie-gezind te zijn. De
voorganger zei: "U begrijpt het niet; wij willen geen grote menigte. Wij willen slechts een kleine groep, die in
alle rust tezamen kan komen om het Woord te bestuderen en om een dieper onderwijs van Christus te
ontvangen.
Een evangelist sprak tot een mannengebedsgroep over het erop uit trekken om huis-aan-huis van Christus te
getuigen.
De leider zei: "Dat kunnen wij niet doen. Wij zijn nog niet diep genoeg in God geworteld."
De evangelist vroeg: "Hoe lang komt u nu al tezamen om te bidden?"
"Pas twee jaar!" Twee jaar lang hadden zij zelfzuchtig hun Heer opgesloten gehouden in een kamer. Zij
hadden Hem nooit toegestaan Zijn Leven te delen met zondaars in hun omgeving.
10 Zielenwinnen, T.L. Osborn

DE HARTSLAG VAN HET ZIELEN WINNEN
Wat een tegenstelling met de Christenen in de Eerste Gemeente, die in slechts twee jaar tijd het Woord des
Heren bekend maakten "aan allen die in Asia woonden" (Hand. 19:10).
De reden waarom het Evangelie niet "aan elk schepsel" gepredikt is, is dat individuele Christenen een
verkeerde opvatting hebben over wat de Kerk is. Voor hen is zij hun kerkgenootschap, hun gemeente, hun
groep. (En het is correct om over de Kerk te spreken als zijnde een gezamenlijke groep van Christenen). Maar
persoonlijk gezien. bent U de Kerk! Uw lichaam is Christus’ Lichaam. Hij kan slechts getuigen en werken
DOOR U!
De Christenen hebben de Heilige Geest en Zijn bediening verkeerd uitgelegd. Voor hen is Hij de broedende
aanwezigheid die rondzweeft en orders voor hen uitvoert, zodat zij thuis kunnen blijven om naar de TV te
kijken. Ze kunnen een kort gebed opzenden en voldoende aardige boodschapjes bedenken om de Heilige
Geest de hele week bezig te houden, terwijl zij voor zichzelf leven en voor hun materialistische levenswijze.
Geen wonder dat de wereld naar de hel gaat!
Geen wonder dat de onbekeerde massa’s de Kerk en de Christenen bespotten!
Geen wonder dat de communisten het Christendom belachelijk maken!
Dit is één reden waarom de Joden het Christendom verwerpen. Hun leiders lezen het Nieuwe Testament. Zij
weten wie Jezus was. Zij weten dat Hij een Jood was. Zij weten hoe Hij leefde. En zij weten hoe Hij Zijn
volgelingen zei te leven — zij weten hoe verschillend en hoe zelfzuchtig in vergelijking daarmee de Christenen
vandaag leven.
Jezus was een zielenwinner. Jezus liet Zich met de mensen in. Hij hielp de behoeftigen. Hij genas de zieken.
Hij vertelde zondaars het Goede Nieuws. Hij hielp de mensen steeds en op onzelfzuchtige wijze.
HIJ IS NIMMER VERANDERD! Hij verlangt vandaag dezelfde dingen te doen! "Hij werkt om Zijn
welbehagen zowel het willen als het werken IN U." Maar Hij kan vandaag alleen hetzelfde doen als u Hem
toestaat dat door UW LICHAAM te doen. U bent Zijn vertegenwoordiger, Zijn gezant, Zijn ambassadeur. Hij
werkt door U — en zonder uw lichaam waardoor Hij Zich kan uiten, is Hij van de zondaars afgesneden.
Deel Hem met zondaars. U kunt Jezus Christus kennen op een wijze — in een diepte — die slechts is
voorbehouden aan hen, die Hem delen met anderen.

DE ZONDAGSSCHOOLLEIDER
Er was een man die in een grote kerk belast was met de evangelisatie. Er kwam een nieuwe predikant, een
vurig zielenwinner. Hij nam de man mee om huis-aan-huis te getuigen. Toen zij die avond terugkeerden, nadat
ze verscheidene zielen tot Christus hadden geleid, zei hij: "Ik ben 33 jaar lang leider van de zondagsschool van
deze kerk geweest. Ik heb de leiding gehad over al onze evangelisatie-activiteiten maar vanavond kreeg ik een
persoonlijke kennis aan Jezus Christus die ik nooit eerder ervaren heb."

ZIJ VIEL IN ZONDE MET EEN GETROUWDE MAN
Een dame die een trouw lid van een bepaalde kerk was, viel in diepe zonde met een getrouwde man. De zonde
werd ontdekt en zij schaamde zich. Ze ging niet meer naar de kerk en nam zich voor nooit meer terug te
keren.
De vrouwenvereniging kwam bijeen en bad voor haar. Maar die vrouwen deden meer. Zij stuurden er één van
de groep op uit om hun gevallen zuster te zoeken. Dat was de Geest van de Goede Herder, die IN die
Christinnen werkte (Matth. 18:11-12).
De hele dag zocht die Christin naar de gevallen vrouw, maar zij kon haar niet vinden. De volgende dag ging ze
al vroeg op stap en rond het middaguur vond ze de vrouw, eenzaam en vervuld van schaamte.
"Kom terug naar de kerk", zei ze.
"Ik kom nooit meer terug", antwoordde de gevallen vrouw.
"Maar wij willen graag dat je terugkeert!" verzekerde zij haar.
"Willen de vrouwen mij weer terug?" vroeg zij.
Zielenwinnen, T.L. Osborn 11
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"Ja, ze stuurden mij om je te zoeken. Kom terug. Wij willen je graag terug."
De gevallen vrouw keerde terug, ging naar het altaar en ontving op wonderbare wijze vergeving van Christus.
Dat gebeurde, omdat een Christenvrouw deed wat Christus wilde doen. Ze liet Christus de verlorene
die van de schaapskooi verdwaald was, opzoeken —Hij deed het DOOR HAAR!
Dat is Christendom!
In het begin bent u misschien bang, of bedeesd, of aarzelend om in Christus’ plaats te handelen, maar ga uit in
Zijn Naam. HIJ IS IN U. Geef uw gevoelens over aan Hem! Hij zal u leiden, En u zult een nieuwe dimensie in
het Christelijk leven ontdekken, die u nooit eerder gekend heeft.
Sommigen vragen: "Hoe kan ik weten of God tot mij spreekt en mij ertoe leidt iets te doen?"
Nooit vraagt iemand: "Hoe weet ik of de duivel tot mij spreekt?"
U kent de stem van de duivel!
U kent ook de stem van God! Luister eenvoudig, en gehoorzaam dan. De reden waarom zoveel mensen
Gods stem in twijfel trekken, is dat zij niet willen gehoorzamen.

DE GETUIGE TE MIDDERNACHT
Na een soortgelijke toespraak gehoord te hebben, kon een Christen de slaap niet vatten. Hij voelde zich ertoe
gedrongen een zeker mens op te zoeken om hem over zijn ziel te spreken.
Tenslotte, het was al na middernacht, stond hij op, kleedde zich aan en ging naar het huis van de man. Toen
hij aanklopte, kwam de man onmiddellijk naar de deur.
De Christen verontschuldigde zich: "Het lijkt nogal dwaas dat ik op zo’n tijdstip bij u aanklop.…."
"Helemaal niet!" antwoordde de man snel. "Ik heb geen rust. Ik voel dat ik met God in het reine moet komen
en ik heb hulp en raad nodig. U bent de man met wie ik wil spreken, want ik heb vertrouwen in uw leven."
De man werd die avond bekeerd.
U zult het snelst opgroeien in Christus door te getuigen. HIJ zal meer dan ooit werkelijkheid voor u worden
als Hij werkt door UW LICHAAM — Zijn Kerk — Zijn Tempel.
Daarom is deze waarheid de hartslag van een waarachtig Christelijk leven en van het winnen van zielen.
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H

OE ZOU U het vinden wanneer wij de Eerste Gemeente gingen bezoeken! (Met de Eerste Gemeente

bedoel ik hier de groep gelovigen en hun plaats van samenkomst).
Zou hun programma voor het winnen van zielen u interesseren?
Hoe denkt u dat zij het deden?
Wie waren de predikers? Hoeveel waren er getuigen? Welk kerkgenootschap was het grootst? — of het
populairst?
Wat is uw eerlijke opvatting over de Kerk in de tijd van het Nieuwe Testament?
Dienen wij hun voorbeeld na te volgen? Zouden wij dat kunnen? Of denkt u dat de tijden te veel veranderd
zijn?
Veronderstel eens dat wij een reis maakten, terug in het verleden, naar die kerken. Wij komen bij de gemeente
van Epheze en horen het volgende, denkbeeldige gesprek:
"Goedenavond, Aquila! U bent toch een lid van de kerk hier. Mogen wij binnenkomen en eens met u praten?"
"Zeker, komt binnen."
"Als u er geen bezwaar tegen hebt, horen wij graag van u hoe de kerken hier in Klein-Azië hun programma
voor het winnen van zielen uitvoeren. Wij lazen dat u lid geweest bent van een gemeente in Corinthe en Rome
en dat u nu lid bent van de gemeente hier in Epheze. Daarom bent u zeker in staat ons het een en ander te
vertellen over de evangelisatie in een Nieuwtestamentische Kerk. Als u het niet erg vindt, zouden wij, nu we
toch hier zijn, ook graag de kerk bezoeken."
"Gaat zitten. En wat het laatste betreft, u bent reeds in de kerk. De gemeente komt in mijn huis bijeen."
"Hebt u dan geen kerkgebouw?"
"Wat is een kerkgebouw? Nee, ik vermoed van niet."
"Zeg mij eens, Aquila, wat doet uw kerk om Epheze te evangeliseren? Wat doet u om de stad met het
Evangelie in aanraking te brengen?"
"O, wij hebben Epheze al geëvangeliseerd. Ieder mens in deze stad begrijpt duidelijk het Evangelie."
"Wat?!!"
"Ja…… is dat zo vreemd?"
"Hoe deed de kerk dat dan? U beschikt toch niet over radio of televisie. Hield u een groot aantal
evangelisatiecampagnes?"
"Nee. Zoals u misschien al gehoord hebt, hebben wij geprobeerd in dit gebied massale samenkomsten te
beleggen, maar meestentijds kwamen we in de gevangenis terecht!"
"Hoe is het dan gegaan?"
"O, weet u dat niet? Wij bezochten eenvoudig elk huis in de stad. Zo heeft ook de kerk in Jeruzalem die stad
geëvangeliseerd (Hand. 5:42). De discipelen daar evangeliseerden binnen zeer korte tijd de gehele stad
Jeruzalem. Alle andere kerken in Klein-Azië hebben dat voorbeeld nagevolgd."
"Is dit dan overal een doeltreffende methode?"
"Jazeker. Er zijn zoveel bekeerlingen, dat enkele leiders van heidense godsdiensten vrezen, dat hun eigen
godsdiensten zullen uitsterven. Toen Broeder Paulus Epheze de laatste keer verliet, drukte hij ons op het hart
volgens dezelfde methode te blijven werken". (Zie Hand. 20:20).
"Aquila, dat is verbazingwekkend! Met dit snelle tempo van werken valt bij benadering niet te zeggen hoeveel
mensen het Evangelie zullen horen en aannemen."
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"O, hebt u dat nog niet gehoord? Wij hebben het Evangelie reeds gebracht aan ieder mens in Klein-Azië —
zowel Joden als Grieken". (Zie Hand. 19:10).
"Maar dat is toch onmogelijk! U bedoelt toch niet iederéén?"
"Ja, iedereen."
"Maar dat betekent Damascus, Epheze, dozijnen grote steden. En dan nog de kleinere plaatsen en dorpen —
en hoe staat het met de nomadenvolkeren in de woestijn? Hoelang heeft de kerk nodig gehad om al die
mensen te bereiken?"
"Niet lang — om precies te zijn 24 maanden. (Zie Hand. 19:10). Hetzelfde gebeurt in Noord-Afrika en het
zuidelijk deel van Europa. Het Evangelie heeft ook Spanje bereikt. We hebben gehoord van een land dat
Engeland heet, en verscheidene Christenen zijn tot dat land doorgedrongen. Wij hopen tegen het eind van
deze eeuw de Grote Opdracht van Jezus uitgevoerd te hebben."
"Aquila, wat u ons vertelt klinkt ongelooflijk. Jullie hebben in één generatie meer gedaan dan wij in duizend
jaar."
"Dat is vreemd. Het is vrij gemakkelijk geweest voor ons. Het is moeilijk te begrijpen dat bij u de dingen zo
traag gaan. Misschien pakt u de zaak op een verkeerde manier aan."
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I

K WAS PAS 12 jaar toen ik bekeerd werd. Vanaf die dag wilde ik een zielenwinner worden.

Ik was de zevende zoon van mijn vader, die op zijn beurt weer de zevende zoon van zijn vader was. Wij
groeiden op de boerderij op. Wij werkten hard.
Een van mijn oudere broers, Lonnie, werd bekeerd tijdens een ouderwetse openluchtsamenkomst.
Mijn broer was zo zeer veranderd, dat ik, alhoewel ik maar een twaalfjarige jongen was, erg geïnteresseerd
werd. Lonnie nam mij mee naar een opwekkingssamenkomst in een oud gebouw in de kleine stad Mannford,
Oklahoma.
Die avond knielde ik en ik beleed mijn zonden en werd een volgeling van Christus.
Een paar maanden later verhuisde mijn vader naar de stad en opende daar een levensmiddelenbedrijf en een
agentuur die room kocht voor een grote maatschappij. Het agentschap voor de room beheerde ik.
Ik bezat een speelgoeddrukpers en met behulp van strookjes papier drukte ik traktaten en verspreidde die
onder de mensen in de stad. De bevolking was slechts 350 man groot. Weinig vermoedde ik dat wij enkele
jaren later Evangelietraktaten zouden drukken in meer dan 100 talen — in een tempo van meer dan een ton
per werkdag.
Vanaf de tijd dat ik bekeerd was, had ik een diep verlangen: ik wilde een echte zielenwinner worden.
De jaren zijn gekomen en voorbijgegaan. Ik begon op vijftienjarige leeftijd te prediken, trouwde toen ik
achttien was, en was op eenentwintigjarige leeftijd zendeling in India. Wij hebben nu al in meer dan veertig
landen tot miljoenen mensen gepredikt, van aangezicht tot aangezicht.
Hoe meer ik de Schriften bestudeer en hoe langer ik in de evangelisatie werk, des te meer raak ik ervan
overtuigd, dat de grootste roeping voor ieder Christen is: zielen leiden tot Christus.
In dit boek over het WINNEN VAN ZIELEN, geef ik u zeven REDENEN WAAROM IK EEN
ZIELENWINNER BEN. Wij geven daarmee nieuwe ideeën aan predikanten en voorgangers, nieuwe
opvattingen aan Christenen, nieuwe uitdagingen aan evangelisten, nieuwe opdrachten voor de kerken. Het zal
voor gelovigen met een bewogenheid voor zielen het belangrijkste boek zijn, dat wij ooit gepubliceerd hebben.
***
Hoewel het ongelooflijk klinkt, verscheen slechts zeventig jaar geleden het eerste boek dat ooit geschreven
werd over het persoonlijk winnen van zielen.
De gemiddelde Christen of predikant beseft niet dat het persoonlijk zielen winnen — DAAR WAAR DE
ZONDAARS ZIJN — zoals de Eerste Gemeente dat in praktijk bracht, thans bijna onbekend is. En daarom
verliest de Christelijke Kerk de wedloop met de groeiende wereldbevolking in de verhouding van 30 tot 1.

TWEE SOORTEN EVANGELISATIE
In het Boek der Handelingen waren slechts twee soorten evangelisatie: Massale evangelisatie en persoonlijke
evangelisatie. En verreweg de grootste resultaten werden behaald met laatstgenoemde methode.
De Eerste Gemeente werd geboren temidden van een vuurgloed van enthousiast persoonlijk getuigen van
Jezus Christus. Van tijd tot tijd kwamen menigten mensen bijeen om een van die Christenen te horen spreken
— vooral wanneer er een buitengewoon wonder van genezing had plaats gevonden, maar deze eerste
gelovigen waren consequent aan het werk op marktpleinen, op de straten, in de huizen, de mensen ertoe
bewegend in Christus te geloven. Het waren individuele zielenwinners.
Hand. 1:1 was de maatstaf voor de Eerste Christenen. Wat "Jezus BEGONNEN is te doen en te leren" toen
Hij op de aarde wandelde, BLEEF HIJ door hen doen en leren — Hij leefde en werkte door hen en zij
wisten dat. Zij waren Zijn stem, Zijn voeten, Zijn Lichaam. Hij ging voort met wat Hij "begon". Hij deed het
DOOR HEN.
Zielenwinnen, T.L. Osborn 15

GEBOREN IN EEN VUURHAARD
De bijbel geeft ons enkele fantastische verklaringen van hun succes. "Zonder ophouden, iederen dag, leerden
zij in den tempel en aan huis, en verkondigden het Evangelie, dat de Christus Jezus is" (Hand. 5:42).

EEN 20—20 VISIE
Zij hadden een "20—20" visie — Handelingen 20:20. "Ik.... leerde u in het openbaar en binnenshuis, Joden
en Grieken betuigden zich te bekeren tot God en te geloven in onzen Here Jezus." Zij gebruikten hun tijd
voor twee soorten evangelisatie, massale evangelisatie ("leerde u in het openbaar") en persoonlijke
evangelisatie ("binnenshuis"). Vanaf Handelingen 2 tot Handelingen 20 — ongeveer dertig jaar — was het
huis-aan-huis winnen van zielen hun onafgebroken werk.
Had deze methode resultaat? Ja, inderdaad! Verborgen in hoofdstuk 19 vindt u een van de opwindendste
teksten: "En dit ging twee jaar lang zo voort, zodat allen, die in Asia woonden, het Woord des Heren
hoorden, Joden zowel als Grieken" (Hand. 19:10).
Denkt u zich eens in! In twee jaar tijd, zonder auto’s, straalvliegtuigen, radio, TV, grammofoons of
bandrecorders, films of drukpersen, hoorde geheel Klein-Azië het Evangelie! Dat gebeurde door MASSALE
evangelisatie en PERSOONLIJKE evangelisatie.
Hoe komt het dat de Christenen van de eerste eeuw in staat waren zoveel te doen, terwijl de Christenen van de
twintigste eeuw — met zoveel fantastische voordelen — klaarblijkelijk in vergelijking met hen zo weinig
kunnen doen?
Voornamelijk omdat het PERSOONLIJK winnen van zielen — het doeltreffendste wapen van
Nieuwtestamentische evangelisatie — vrijwel een verloren bediening is in de Kerk van vandaag.
Ter verklaring van wat ik zeg, laat ik hieronder een kort overzicht van de geschiedenis der evangelisatie volgen.

EEN BEKNOPT OVERZICHT VAN DE EVANGELISATIE
Gedurende de eerste eeuw na Christus bezaten Zijn volgelingen een onverzadigbaar verlangen om de mensen
tot Christus te brengen. Zij herinnerden zich Zijn belofte terug te keren, zodra zij het Evangelie predikten "aan
alle schepselen" — zodra "alle volkeren" het Evangelie gehoord hadden "tot een getuigenis" (Matth. 24:14).
Maar toen, in de tweede eeuw, geraakte het Christendom verstrikt in theologische geschillen. In plaats van
door te stoten tot de "uiteinden der aarde" en tot de verst afgelegen gebieden, begonnen zij te debatteren over
leerstellige zaken.
De derde eeuw zag de Christenen wegzinken in afvalligheid.
De vierde eeuw sloot de afgrond en hun afval en wereldgelijkvormigheid was volkomen.
Toen kwam het Christendom terecht in duizend jaar van vreselijke, geestelijke duisternis — de Middeleeuwen,
en die verschrikkelijke duizend jaar is de sluier die de Kerk van vandaag gescheiden heeft van de
Nieuwtestamentische zienswijze.
Maarten Luther ontkwam [aan de duisternis met de openbaring dat "de rechtvaardige door het geloof zal
leven." Maar de Lutherse Reformatie was geen terugkeer tot het massaal en persoonlijk winnen van zielen;
het was eerder een opstand tegen de godsdienstige hiërarchie en een moedige uitdaging aan de leek om zelf het
Woord van God te onderzoeken —iets dat door de heersende kerkelijke leiders verboden was.
Maar Luther zei vrijwel niets over de zending of de wereldevangelisatie. Het duurde eigenlijk tot bijna 1800 na
Christus, voordat William Carey het belang van de zending weer onder de aandacht bracht.
De leringen van de Heilige Geest werden pas in deze twintigste eeuw weer opnieuw ontdekt. Denkt u zich
eens in!

DE LANGE WEG TERUG
Het Christendom heeft dus lang gezocht en getast naar de Nieuwtestamentische opvattingen — en nog steeds
zijn wij niet teruggekeerd tot het belangrijke beginsel van het PERSOONLIJK zielen winnen, het fundament
van de Eerste Gemeente — dat Christus werkt DOOR de gelovige.
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Massale evangelisatie kwam ongeveer 200 jaar geleden weer naar voren door John Wesley. Mannen als
George Whitefield maakten Amerika ermee bekend. Er zijn ongeveer vier oplevingen van massale
evangelisatie geweest, te weten onder Wesley, Finney, Moody, en de grootste van alle, in de laatste twintig jaar.
Rond 1750 waren de "kampsamenkomsten" in zwang. In de jaren van de negentiende eeuw ontstonden de
langdurige samenkomsten, al of niet in de openlucht. Toen begon men het woord "opwekking" te gebruiken,
totdat nu in onze generatie "opwekking" en "evangelisatie" in ons denken bijna synoniem zijn. Het
hedendaagse woordgebruik varieert tussen "opwekking" en "evangelisatiekruistocht of -campagne", gericht op
één bepaalde gemeente ofwel een hele stad bestrijkend.
Maar de PERSOONLIJKE evangelisatie op grote schaal is nog steeds niet opnieuw ontdekt door de Kerk,
hetzij als groep, hetzij als enkeling.
Torrey en Spurgeon schreven nog geen zeventig jaar geleden de eerste twee boeken over dit onderwerp.
Sindsdien verschenen honderden en honderden boeken, maar hun inhoud getuigt van het feit dat de
Nieuwtestamentische zienswijze van het persoonlijk winnen van zielen nog niet herontdekt is als het
fundament van de Kerk.
Allerlei programma’s ideeën, schema’s kruistochten, enz. worden ons vandaag van de zijde der kerken geleerd
in het kader van de zgn. "wervingsevangelisatie", die erop gericht is onkerkelijken naar de zondagsschool te
krijgen, of naar Bijbelstudies of naar kerkdiensten, en dit alles is goed. Maar weinig of niets wordt ons geleerd
over hoe werkelijk zielen moeten worden gewonnen — hoe de mensen tot een beslissing voor Christus
gebracht moeten worden
DAAR WAAR DE ZONDAARS ZIJN — op de fabriek, in het restaurant, in het park, op straat, in het huis
van de zondaar. De Christenen werd niet geleerd dat iedere gelovige, als enkeling, het Lichaam van Christus is
— de Kerk; dat de Heer de verloren zielen alleen kan bereiken DOOR ONS, Zijn Lichaam.
Met andere woorden, de meeste kerken hebben uitstekende programma’s en cursussen die onderwijzen hoe
de mensen tot de Kerk moeten worden uitgenodigd, maar niet over de kwestie hoe de mensen ertoe te
brengen Christus te aanvaarden op de plaats waar ze zich bevinden.

DE TEGENOVERGESTELDE METHODE
In het Nieuwe Testament getuigden zij "van huis tot huis" (Eng. vertaling) en maakten volgelingen van de
mensen.
Thans is men erop uit de mensen naar de kerk te krijgen en vervolgens tot Christus. Dit systeem is goed
voor hen die naar de kerk willen gaan — maar ongeveer 90% van de zondaars wil niet gaan.
De Nieuwtestamentische zienswijze is: de mensen eerst tot Christus brengen en DAARNA naar de plaats van
samenkomst — hen winnen waar zij zich bevinden. Dat is onbeperkt!
Onze vormingscursussen zijn gebaseerd op het aanbevelen van het kerkgenootschap. De
Nieuwtestamentische opvatting was gebaseerd op het aanbevelen van Christus.
Of wij het nu graag erkennen of niet, de Kerk (als gebouw of als denominatie) oefent op de zondaars niet de
minste aantrekkingskracht uit. Haar werfkracht is uiterst miniem, want ZONDAARS GAAN NIET NAAR
DE KERK. Maar het fantastische feit blijft bestaan dat de persoon van Jezus Christus —wanneer Hij op de
juiste wijze gebracht wordt — de grootste aantrekkingskracht ter wereld heeft op het menselijk hart.
De Christenen worden onderwezen en opgeleid hoe zij de mensen tot de kerk of de zondagsschool moeten
uitnodigen. Maar u kunt nauwelijks een boek of vormingscursus vinden die de Christenen leert hoe zij zielen
ertoe moeten bewegen Christus aan te nemen op de plaats waar zij zich bevinden.

HET MEEST GEËVANGELISEERDE STUKJE GROND
In zijn boek over een "Soulwinning Church" (gepubliceerd door het "Gospel Publishing House", Springfield,
Missouri), zegt Gene Edwards: "Wij trachten de wereld te evangeliseren…… door het kerkgebouw te
evangeliseren….. elke zaal en elke bank. Het is het meest geëvangeliseerde stukje grond op aarde. Gezien de
manier waarop wij eraan werken, zou u menen dat het gebouw bekering nodig had. Wij werken alsof alle
verloren mensen van de wereld daar aanwezig waren!"
Zielenwinnen, T.L. Osborn 17

GEBOREN IN EEN VUURHAARD
Het enige probleem is: de zondaars, de massa’s ongeredde mensen, zijn daar niet — zij zijn daar nooit geweest
— zullen er ook nooit zijn. Zij zijn overal behalve daar waar wij ze willen laten komen — binnen het
kerkgebouw. De dringende noodzaak is daarom uit te gaan naar de plaatsen waar zij zijn en hen daar te
winnen, DAN zullen zij in de kerk komen.
De persoonlijke evangelisatie heeft nog steeds niet haar terugkeer in de Christelijke geschiedenis gemaakt. Zij
wacht nog steeds, wellicht in de hoop spoedig het toneel weer te beheersen.
Mr. Edwards, Amerika’s bekendste voorstander van persoonlijk zielen winnen, zegt: "In de laatste 1800 jaar is
er geen tijd geweest, waarin een grote beweging van persoonlijk getuigen een groot deel van het Christenvolk
heeft gegrepen. Open uw geschiedenisboeken en bekijk de laatste bijna tweeduizend jaar. U zult zelfs geen
aanduiding ervan vinden……. de krachtigste en noodzakelijkste zienswijze van het Christendom is nog steeds
dood!…… Wij bezitten een auto zonder motor, een vliegtuig zonder vleugels.
"Een opwekking — een herontdekking — van persoonlijke evangelisatie zal in wezen de herontdekking zijn
van de geest van Nieuwtestamentisch Christendom."
Persoonlijke evangelisatie is de enige manier waarop elk schepsel bereikt kan worden. Massale evangelisatie
bereikt alleen hen, die naar de kruistocht komen. De zgn. "wervingsevangelisatie" bereikt alleen hen die de
cursus bijwonen, of de zondagsschool, of de kerkdienst. Maar de persoonlijke evangelisatie kan "alle
schepselen" bereiken. Ze heeft haar middelpunt niet in de kruistocht, noch binnen de kerk — maar buiten
het kerkgebouw.
In feite zijn kerkgebouwen, alhoewel een belangrijk onderdeel van het hedendaagse Christendom, in het geheel
geen Nieuwtestamentische gedachte. Gene Edwards zegt in zijn boek "How to Have a Soulwinning Church":
"De grootste belemmering voor de wereldevangelisatie wordt gevormd door de hedendaagse opvatting over
kerkgebouw-evangelisatie. Niet omdat wij kerkgebouwen hebben — maar omdat wij er niet uit willen!"
Mr. Edwards ging zelfs zover dat hij zei: "Een kerkgebouw heeft maar één functie: om te verhinderen dat u
het koud krijgt in de winter of warm in de zomer of nat wordt als het regent!
"Dit is geen oproep om uw kerkgebouw plat te branden…… Maar zie het in zijn juiste perspectief!
Realiseer u dat evangelisatie niet geconcentreerd moet zijn in het kerkgebouw. Ze moet geconcentreerd zijn
buiten het kerkgebouw. De kerk is geen plaats om de verlorenen in te brengen, om hen te bekeren. Ze is een
gevechtspost — van waaruit Christenen gezonden worden."

ONS "AFGEZONDERDE" SAMARIA
Vlak voordat Christus opvoer naar de hemel vertelde Hij Zijn volgelingen duidelijk waar zij moesten heengaan
en wat zij moesten doen — in bewoordingen die te duidelijk zijn om verwarring te kunnen stichten.
"Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te
Jeruzalem en in geheel Judéa en Samaria en tot het uiterste der aarde (Hand. 1 8).
Grijp uw atlas en zie wat dit betekent: "Jeruzalem" is uw woonplaats.
"Geheel Judéa" vertegenwoordigt uw land.
Maar waarom noemde Hij Samaria afzonderlijk? Het was een deel van Judéa en Hij had reeds gezegd "in
geheel Judéa". Daar hoorde Samaria al bij. Welnu, hier volgt de reden waarom Hij zei "EN Samaria".
Samaria leefde afgezonderd! "Want Joden gaan niet om met Samaritanen" (Joh. 4:9). U herinnert zich dat de
Joden Jezus lasterden door te zeggen:
"Zeggen wij niet terecht, dat Gij een Samaritaan zijt en bezeten zijt?" (Joh. 8:48).
Jezus zei ons "geheel Judéa" te bereiken en herhaalde toen "EN Samaria" — zelfs de in afzondering levende
mensen. Voor ons is "Samaria" de Indiaanse reservaten, de uitgestrekte negerwijken, de rondtrekkende
volksstammen, de achterbuurtbewoners, de Jodenbuurten, enz. — deze bevinden zich bijna alle in ons Judéa.
"En tot het uiterste der aarde". Met andere woorden, in binnen- en buitenland. Zielen winnen is een
wereldomvattend werk.
Dat is het werk waarin wij betrokken zijn met al wat wij bezitten — de twee soorten evangelisatie die hun
oorsprong vinden in de Eerste Gemeente —massale evangelisatie en persoonlijke evangelisatie.
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Dit is wat wij doen voor zover het in ons vermogen ligt; in samenwerking met de Kerk — maar niet binnen
het kerkgebouw. Wij moeten zondaars winnen daar waar de zondaars zijn — dan zullen zij in het
kerkgebouw komen, onder de zorg van een getrouwe herder die hen onderwijst en opbouwt in het geloof.

DE MILJOENEN DIE NIET WILLEN KOMEN LUISTEREN
Tijdens massale evangelisatiecampagnes hebben wij van aangezicht tot aangezicht gepredikt tot menigten
mensen. Maar ongeacht hoeveel duizenden ook aanwezig waren in onze kruistochten, er waren altijd
miljoenen anderen in datzelfde land, die niet kwamen luisteren.
Massale evangelisatie kan alleen de duizenden die komen luisteren bereiken — ze bereikt echter nooit de
miljoenen die NIET willen komen. Deze miljoenen kunnen slechts worden bereikt door persoonlijke
evangelisatie. Een groot percentage van hen kan werkelijk voor Christus gewonnen worden door persoonlijk
getuigen — en 100% van hen die niet gewonnen worden, kan tenminste een persoonlijk getuigenis gegeven
worden. Denk hier eens over na! Het is de enige manier om "alle schepselen" te bereiken.
Daarom zijn wij op alle mogelijke manieren bezig met massale evangelisatie — om het grootst mogelijke
aantal te bereiken van hen die tot een openbare evangelisatiesamenkomst kunnen worden getrokken.
Maar voor die andere miljoenen, die niet naar een Evangelie-Kruistocht willen komen, ontwikkelen en leveren
wij grote hoeveelheden van alle mogelijke "zielenwinnende werktuigen" om zowel de Christenen ertoe aan te
sporen op zoek te gaan naar zielen, als om hun getuigenis doeltreffender te doen zijn wanneer zij erop
uittrekken.
De Eerste Gemeente hield slechts nu en dan haar massale bijeenkomsten, maar die gelovigen waren
voortdurend bezig te getuigen en mensen voor Christus te winnen — "en de Here voegde dagelijks toe aan
den kring, die behouden werden" (Hand. 2:47).

MINIMALE GROEI VAN DE KERK
Hebt u er wel eens bij stil gestaan, dat het minimale aantal bekeerlingen in uw kerk 365 zielen per jaar zou
bedragen, indien de Heer "dagelijks" aan uw gemeente zou toevoegen. Toch zijn er maar een handvol
gemeenten in de gehele Verenigde Staten en Engeland samen, die zelfs maar die zeer geringe groeisnelheid
halen.
Hoe deed de Eerste Gemeente het? Het antwoord is: "In het openbaar en binnenshuis (of "van huis tot huis",
Eng. vertaling) (Hand. 20:20). Die "20-20" visie is ook voor vandaag nog de juiste. Daarvan wil dit boek u
overtuigen.
Vele predikanten en Christenen dragen hun kerk een warm hart toe. Ze vragen zich af waarom de zondaars
hun diensten niet bijwonen. Ze bidden dat zij zullen komen. Toch zoeken ze de zondaars meestal niet op.
Terwijl ze voor de zondaars bidden, gaan ze verloren, omdat Christus hen alleen maar kan bereiken DOOR
het leven en het getuigenis van de Christen.
Vragen wij teveel wanneer wij van de zondaars verlangen, dat ze naar het kerkgebouw komen om Christus te
vinden, terwijl wij onwillig zijn Christus naar hen toe te laten gaan door ons? Mogen wij verwachten dat de
verlorenen naar de Kerk komen? Of, laten wij onze vraag anders stellen: Vragen wij teveel wanneer wij van de
Christenen verlangen, dat zij de huizen van de verlorenen bezoeken? U bent nu Zijn Lichaam.
Het "Moody Bible Institute" schat dat minder dan 5% van de Christenen ooit een ziel tot Christus heeft
gebracht. Toch gaat ongeveer 10% van de Amerikaanse en Engelse bevolking soms in hun leven naar de kerk.
Dat betekent dat God meer medewerking krijgt van de zondaars dan van de Christenen. Sommige verlorenen
komen naar Gods huis, maar een veel kleiner percentage Christenen gaat naar het huis van de zondaar. De
verlorenen hebben getoond meer medewerking te verlenen dan de geredden. En toch, van wie eist God het
meest? Hij heeft nimmer gezegd: "Gaat, zondaars, naar Mijn huis en wordt behouden, opdat gij niet zult
sterven". Maar Hij heeft wel gezegd: "Gaat dan henen (gelovigen) naar alle schepselen".
Dat bevel is mijn levensopdracht. Dat bevel is voldoende roeping. En het is ook uw opdracht — indien u
geloofd hebt in Jezus Christus. Hij getuigt DOOR U.
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VAN DE TRIBUNE NAAR DE ARENA
Het persoonlijk zielen winnen is de roeping van God die op ieder Christen op deze aarde rust. Het is de taak
die de Christen uit zijn positie van toeschouwer haalt — het maakt van de gewone leek het directe instrument
van de Heilige Geest — het haalt hem van de tribune waarop de "hoorders van het Woord alleen" zitten.
Plotseling stapt hij in de arena en wordt een "dader van het Woord".
Er is niets zo opwindend als naar de kerk te komen en een aantal banken verder een nieuwe gelovige te zien,
die u onlangs tot een beslissing voor Christus heeft geleid — Christus deed het IN U; u zocht de zondaar op
waar hij was. U liet Christus een ziel door u winnen. Geen kerk kan dood zijn wanneer zij dergelijke leden tot
haar gemeente mag rekenen.
Dit boek is geschreven met het doel te helpen oproepen tot een terugkeer naar het oorspronkelijke
Christendom — het zielenwinnende soort — het van huis-tot-huis soort — het soort dat de zondaars opzoekt
daar waar zij zijn. De Kerk werd geboren in een vuurgloed van enthousiast, persoonlijk zielen winnen. In een
opwekking van deze passie zal zij haar uiteindelijke climax bereiken, als de leken het laatste hoofdstuk van
de Kerk schrijven vóór Christus’ wederkomst.
Met die bedoeling heb ik in de navolgende hoofdstukken de zeven redenen waarom ik een zielenwinner
ben, omschreven.
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DE GROOTSTE ROEPING
DE EERSTE REDEN WAAROM IK EEN ZIELENWINNER BEN IS DAT
JEZUS ER EEN WAS!

D

E BIJBEL zegt: "Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard" ……wat is dit uiterst belangrijke

woord? ... "dat Christus Jezus in de wereld gekomen is OM ZONDAREN TE BEHOUDEN" (1 Tim.
1:15).
Lucas 19:10: "De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden".
Jezus kwam om ZONDAARS TE BEHOUDEN! Dat was Zijn zending.
Jezus was een Zielenwinner — de grootste Zielenwinner die de wereld ooit gekend heeft.
De eerste groep die Hij verkoos om Hem te volgen, ontving deze uitdaging: "Volg Mij, en Ik zal u VISSERS
VAN MENSEN maken".
De laatste groep die Hem volgde tot vanwaar Hij opvoer naar de hemel, ontving deze opdracht: "Gaat dan
henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen".
Jezus was van begin tot eind een Zielenwinner. Daarvoor kwam Hij, "om zondaren te behouden". Daarvoor
leefde Hij — en stierf Hij — en stond Hij op — en zond Hij Zijn volgelingen de Heilige Geest — om van hen
krachtige zielenwinners te maken.
Hebt u er wel eens over nagedacht dat het woord "Christen" betekent "als Christus"?
Aangezien Christus kwam om zondaars te redden, om de verlorenen te zoeken, moeten ook wij zielenwinners
zijn, willen we als Christus, Christenen, zijn! Indien Christus IN ONS geboren is, verlangt Hij ernaar
dezelfde dingen IN en DOOR ons te doen als die Hij deed toen Hij op aarde wandelde. Nu zijn WIJ Zijn
Lichaam.
Toch zijn er honderdduizenden belijdende "Christenen" die nimmer de vreugde gesmaakt hebben, die ontstaat
doordat zij Christus, al was het maar één ziel, door hen laten winnen. Er zijn predikers die nog nooit een ziel
gewonnen hebben.
Ik heb zelfs zendelingen advies gegeven, die mij toevertrouwden dat zij nog nooit een ziel voor Christus
hebben gewonnen gedurende de tijd dat zij op het zendingsveld waren.
Toch, een "Christen" zijn betekent "als Christus" zijn. En ik herhaal: om als Christus te zijn moet u een
zielenwinner zijn.
Zou dit de reden zijn waarom de Kerk de geestelijke nood van deze generatie niet lenigt? Is de Kerk niet
langer een zielenwinnende instelling? Als gemeenschap der gelovigen is zij dat niet, maar daar U de Kerk bent,
bent U Christus’ Lichaam. Laat Hem zielen winnen door U.

Jezus bracht Zijn boodschap naar de zondaars; naar de marktpleinen, naar de hoeken
der straten, naar de berghellingen, naar de oevers van het meer, naar de huizen der
zondaars.
Ze bekritiseerden Hem door hun beschuldiging:
"Deze mens ontvangt zondaren en eet met hen."

HIJ WANDELDE MET ZONDAARS
Hij ging om met zondaars, getuigde tot hen, overtuigde hen en won hen. Hij was niet van het "heiliger-dan-u"
soort, overgeestelijk, op een afstand, een rechtvaardige snob. Hij wandelde met zondaars. Zij vormden de
reden van Zijn aanwezigheid in de wereld.
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Zo is het met ieder waarachtig Christen. Om te zijn als Christus, moet hij zondaars winnen. Zijn doel is ons
doel. Zijn zending is onze zending. Zijn plan is ons plan. Hij kwam om zondaars te redden. Wij moeten zijn
"als Hij". Wij zijn hier, in deze wereld, voor hetzelfde doel.
Hij zei: "Hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen" (Joh. 18:37). Daartoe
zijn wij in deze wereld — om tot zondaars te getuigen van het Evangelie.
Hij beval: "Ga de wegen en de paden op en dwing hen binnen te komen, want Mijn huis moet vol worden"
(Lucas 14:23).
Hij heeft nooit gezegd: "Ga en luid een kerkklok en bid dat de zondaars binnenkomen."
Hij zei: Ga uit en dwing hen; win hen, breng hen; ga uit en haal hen — opdat Mijn huis vol zal zijn.
Iedere volgeling van Hem deed dat.
Na Zijn hemelvaart, handelden Zijn eerste volgelingen precies zoals Hij. Ieder van hen was druk doende te
getuigen. Iedere gelovige was een getuige.
Zij waren bezig op de markten, op de straten, in huizen, bij de openbare waterputten, pratende, aantonende,
getuigende, overtuigende, predikende, zielen winnende, zondaars dwingende het Evangelie te geloven —
precies zoals Jezus deed.
Ze deden de mensen zelfs zoveel aan Christus denken, dat critici hen sarcastisch "Christ-enen" noemden —
met minachting in hun stem. De critici wisten niet dat Christus IN HEN werkelijk OPNIEUW GEBOREN
was!
Zij waren de zogenaamde "fanatici", die precies zo waren als de "misleider" — Christus. Christenen! Zij
waren als Christus in het winnen van zielen. Daarom ben ik een zielenwinner. Jezus was er een!
De Bijbel zegt: "En zonder ophouden, iederen dag leerden zij in den tempel en aan huis, en verkondigden
het Evangelie, dat de Christus Jezus is" (Hand. 5:42).
Ik heb de woorden "iederen dag" in mijn Bijbel omlijnd.
De meeste kerken zijn zelfs niet meer dan twee of drie keer per week open.
De bioscoop is "iedere dag" open; de danszaal, het café, de nachtclub, de wijnhandel, de als slecht bekend
staande huizen en de amusementscentra — ze zijn "iedere dag" open. Maar te dikwijls functioneert de kerk
alleen op zondag — dat wil zeggen: het kerkgebouw. Maar de ware Kerk zijn U en IK. Wij zijn het Lichaam
van Christus. Christus kan iedere dag DOOR ONS werken en getuigen — of het kerkgebouw open is of niet.
De eerste "Christenen" waren IEDERE DAG in de tempel en aan huis om Jezus Christus te onderwijzen en
te prediken.

GETUIGEN IN DEZE EEUW
De Christenen moeten weer de ijver en de passie van de Eerste Gemeente terugvinden. Anders zal
deze oude wereld verloren gaan terwijl een levenloze kerk werkeloos nederzit. Zij moeten opnieuw de
geestelijke waarheid beseffen dat iedere gelovige de Kerk is; dat Christus alleen DOOR CHRISTENEN kan
werken.
Wist u, dat de organisatie van de Jehova’s Getuigen de snelstgroeiende godsdienstige groepering ter wereld is?
Waarom? Omdat zij een belangrijk geheim van de Eerste Gemeente toepassen; zij eisen van elke bekeerling
dat hij een "getuige" is. Ieder lid wordt opgeleid, bekwaam gemaakt, uitgerust en uitgezonden, de straten
op, deur aan deur, al "getuigende". Voorzien van traktaten en lectuur, en soms van grammofoon of
bandrecorder, gaat hij van huis tot huis — en hij slaagt, omdat hij blijft volhouden.
In het blad "Christianity Today" zegt Glenn Abbott: "Hoezeer men ook met de Jehova’s Getuigen of
Mormonen van mening moge verschillen, men moet de toewijding en het zendingsbesef bewonderen dat hen
van huis tot huis voert temidden van beledigingen en bespotting."
Deze wereld is hongerig. De mensen zijn vertwijfeld. Zij zoeken. Zij zijn verloren. Zij gaan niet naar de
kerk. Zij horen het Evangelie nooit. Hoewel zij zoeken en verlangen, ontvangen zij te vaak nimmer een
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waarachtig getuigenis. Zij trekken naar psychologen en psychiaters. Zij zijn de menselijke proefkonijnen voor
elke nieuwe psychische theorie die wordt uitgebroed door de huidige vloedgolf van psychoanalisten.
Kinderen zijn in verwarring. Teenagers zijn losgeslagen. Ouders vechten. Onzekerheid en verslagenheid
beheersen het huisgezin. Drankzucht en perversie vervangen de evenwichtigheid in het gezinsleven.
Ziekten en kwalen, nerveuze spanningen en geestelijke leegheid worden niet verholpen. Verdorven toestanden
heersen achter de voordeur van menig keurig verzorgd huis.
Achter die deur ligt voor de Christen een veelomvattende taak, maar miljoenen kerkleden zijn nimmer tot die
deur genaderd.
Moge God ons, Christenen, genadig zijn, indien wij aan deze oproep geen gehoor geven. Ik weet wel dat wij
bidden dat deze zondaars behouden mogen worden. Maar Jezus zei: Gaat uit en zoekt hen op! Ze gaan naar
de hel terwijl wij bidden. Christus kan alleen tot hen spreken DOOR ONS: Wij zijn Zijn benen, Zijn stem,
Zijn handen, Zijn Lichaam.
Er zijn talloze kerk"specialisten" gekomen op alle mogelijke terreinen, behalve op het gebied van het winnen
van zielen.
De traditie heeft ons op een of andere wijze voorgehouden dat slechts een paar "evangelisten" zielenwinners
zijn; dat ieder ander tot taak heeft de reeds geredde mensen te dienen.

IN DE EERSTE PLAATS — EEN CHRISTEN
Een predikant zegt: "O, ik ben geen zielenwinner; zou nooit met zondaars kunnen spreken. Mijn roeping is die
van voorganger om herder te zijn over de kudde."
Wie was de grootste Herder? Jezus! En Hij was ook de grootste Zielenwinner. Als ik voorganger was, zou ik
Zijn voorbeeld volgen.
Iemand anders zegt: "O, nee! Ik nodig de zondaars nooit uit om naar voren te komen; daar ben ik niet geschikt
voor. Ziet u, dat is mijn roeping niet. Ik ben leraar — dat is mijn gave.
Welnu, wie was de grootste Leraar? Jezus Christus! En Hij was ‘s werelds grootste Zielenwinner. Indien ik
leraar was, zou ik het voorbeeld van Christus volgen en zodanig onderwijzen dat ik zielen kon winnen.
Ik moet een zielenwinner zijn, omdat Jezus dat was en nu is HIJ IN MIJ!
Een ander zegt: "O, dat is helemaal mijn roeping niet; mijn gave is om profetie te onderwijzen."
Wie was een groter Profeet dan Jezus? En toch was Hij een Zielenwinner.
Weer een andere "specialist" zegt: "Ik onderwijs de symbolen en schaduwbediening van het Oude Testament.
Ik ben geen zielenwinner. Mijn bediening is gericht op de Kerk."
Wie deed dit beter dan Jezus? Toch won Hij zielen als Hij onderwees.
Ziet u, hier is het feit dat over het hoofd werd gezien: Voordat u voorganger was, was u een Christen (als
Christus).
Als Christen heeft u de roeping om zielen te winnen. In de tweede plaats hebt u een roeping als voorganger
om herder te zijn over de kudde. Maar iedere voorganger dient als Christen een zielenwinner te zijn.
Voordat u leraar was, was u een Christen. U hebt als Christen een roeping om te getuigen, om een
zielenwinner te zijn. Daarna hebt u de gave gekregen om als leraar de Christenen te onderwijzen.
Voordat u de gave ontving om in de Kerk te prediken of profetie te leren, was u een Christen. Als Christen is
uw eerste roeping: het winnen van zielen; de tweede: te profeteren.
In de eerste plaats een Christen — een zielenwinner; in de tweede plaats voorganger.
In de eerste plaats een Christen — een zielenwinner; in de tweede plaats leraar.
In de eerste plaats een Christen — een zielenwinner; in de tweede plaats musicus, zanger, enz. Maar altijd IN
DE EERSTE PLAATS EEN CHRISTEN — EEN ZIELENWINNER.
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DRIE GETUIGEN
Ziet u, dit is een grondbeginsel in het Koninkrijk Gods — zielen winnen OP DE EERSTE PLAATS. Laat mij
u drie bewijzen geven, drie Schriftplaatsen die hiervan getuigen.
Getuigenis No. 1: "Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over één zondaar, die zich bekeert,
meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben."
De hemel verblijdt zich wanneer het verlorene gevonden wordt. Deze éne zondaar die gewonnen is, verschaft
in de hemel meer vreugde dan de 99 behouden mensen.
In het Koninkrijk Gods wordt degene die verloren was prioriteit verleend.
Getuigenis No. 2: In het Koninkrijk des hemels wordt de Goede Herder door Jezus uitgebeeld als degene die
de negenennegentig schapen in de kooi achterlaat en uitgaat in de bergen, de gevaarlijke plaatsen, uitgaat in de
wereld, om het verloren schaap te zoeken.
De Goede Herder wordt ons niet zozeer voorgesteld als iemand, die in de kooi blijft om voor de kudde te
zorgen, maar als iemand die erop uittrekt om het verlorene te zoeken. Hij wil dat VANDAAG DOOR ONS
doen.
Zoals ik al zei, dit is een grondbeginsel in het Koninkrijk Gods. Het WINNEN VAN ZIELEN — het zoeken
naar de verloren ziel — STAAT OP DE EERSTE PLAATS!
Getuigenis No. 3: De vrouw in het huis wordt door de Meester niet voorgesteld als zittende in haar stoel,
bezig haar geldstukken te tellen en zorgvuldig op te poetsen.
Nee, ze is voortdurend "zorgvuldig zoekende totdat zij hem (het verloren geldstuk) vindt".
Zij draagt de lamp met zich mee en zoekt zonder ophouden in alle donkere hoeken, totdat zij het verloren
geldstuk gevonden heeft — dan verblijdt ze zich.
Maar het tegendeel wordt ons getoond door de meeste kerken en predikanten en gemeenten.
Op zondagmorgen poetst de voorganger de geldstukken, die niet verloren zijn. — de leden — zorgvuldig op.
Op woensdagavond poetst hij ze opnieuw nauwkeurig. Maar hij gaat niet op zoek naar verlorenen. (Ik
bekritiseer niet de voorgangers voor het feit dat ze tot hun kerk prediken. Dat behoren ze te doen. Dat is van
essentieel belang. Maar het gaat er mij om dat dit té dikwijls als maar doorgaat op deze wijze, zonder dat het
VERLOREN geldstuk gezocht wordt.)
De volgende zondag, wéér oppoetsen, en de daaropvolgende woensdag nóg meer — steeds maar weer gericht
op de geredde mensen.
Vervolgens wordt een leraar uitgenodigd, die begaafd is om het Woord aan de Christenen uit te leggen, en zij
worden twee weken achtereen, avond aan avond, opgepoetst. Nog steeds geen beweging naar de zondaars toe.
Dan komt er een prediker over de profetie — en nog altijd wordt geen aandacht besteed aan de zondaars.
Daarna belegt iemand een serie speciale samenkomsten om onderwijs te geven over de Oudtestamentische
typen en symbolen. Nog steeds worden de zondaars niet opgeroepen voor Christus te kiezen.
En dan komt het kerkkoor, gevolgd door nog meer oppoetsen. Nog wordt het verloren geldstuk niet gezocht,
en naar het verloren schaap wordt niet omgekeken. Al die Kerk"specialisten" blijven veilig in de schaapskooi
met de "negen en negentig".
Er wordt aan hen die veilig in de schaapskooi zijn, zoveel aandacht gegeven!
En de wereld gaat naar de hel, door Christenen niet bewerkt, door zielenwinners niet tot bekering opgeroepen.
Christus KAN hen NIET bereiken, omdat de Christenen niet naar hen toe gaan. De zondaars zien Christus en
Zijn liefde ALLEEN DOOR ONS. Hij verlangt er naar hen te redden, maar Hij kan dat alleen maar DOOR
ONS.
Jezus was een Zielenwinner. Dat is de eerste reden waarom ik een zielenwinner ben.
God heeft nog nimmer iemand geroepen tot een bediening die geen zielenwinnende bediening was — omdat
juist het wezen van een "Christen" is, dat Christus in en door U leeft, getuigt en werkt!
Het grondbeginsel van het Koninkrijk des hemels is: IN DE EERSTE PLAATS ZIELEN WINNEN.
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De Eerste Gemeente bezat een bewogenheid voor zielen. Zij waren "als Christus".
Welke onze talenten ook zijn in de Kerk, wij zijn IN DE EERSTE PLAATS ZIELENWINNERS — in de
eerste plaats Christenen — dán pas schrijvers, leraren, voorgangers, profeten, enz., — maar eerst getuigen,
zielenwinners.
Wees een zielenwinner — een waarachtig CHRIST-en.
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DAAR WAAR DE ZONDAARS ZIJN
DE TWEEDE REDEN WAAROM IK EEN ZIELENWINNER BEN IS DAT DE
OOGST ZO GROOT IS!

N

IEMAND KAN, zoals ik, de gezichten van de door bijgelovige religies verbijsterde mensenmassa’s

zien, zonder zijn uiterste best te doen om zielen te winnen.
Jarenlang heb ik op houten openlucht-podia gestaan voor menigten minder bedeelde mensen, waaronder
melaatsen, bezetenen, medicijnmannen en hopeloos zieke wrakken. Ik heb deze massa’s de Christus gepredikt,
terwijl ik vaak nauwelijks tranen van menselijk medelijden kon weerhouden.
Over de gehele wereld staat deze rijpe oogst van zielen te wachten om binnengehaald te worden. Dat is de
tweede voornaamste reden waarom ik een zielenwinner ben — de oogst is zo groot!
Er staat geschreven: "Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij
voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben."
Peinzend over deze hulpbehoevende mensenmassa's zei Hij: "De oogst is wel groot".
Wat deed Hij? Hij riep twaalf discipelen en gaf hun macht om duivelen uit te werpen en de zieken te genezen,
en Hij zond hen uit om deze oogst binnen te halen. Later riep Hij er nog 70 en toen, voor Zijn hemelvaart,
droeg Hij die kracht om te getuigen met wonderen in Zijn Naam over op alle gelovigen.
Het gaat erom dat Hij iets deed aan die gerijpte oogst. Hij ging niet zitten om erover na te denken en ervoor te
bidden. Hij was druk doende arbeiders uit te zenden in de oogstvelden.
Daar Christus "met ontferming bewogen "toen Hij de scharen zag, moeten ook wij, indien wij "als Christus"
— Christenen — willen zijn, met ontferming bewogen zijn over deze verloren zielen. Zijn wij dat? Bent u
dat?
Ik hoor een predikant of Christen al zeggen: "O ja, wij hebben liefde voor de verlorenen. We houden elke
week bijzondere gebedssamenkomsten, waarin wij bidden dat de verlorenen gered zullen worden. We bidden
trouw dat de verlorenen naar onze kerk getrokken zullen worden en zich zullen bekeren. We beleggen speciale
samenkomsten en we hebben een bijzondere spreker die tot de zondaars predikt."
Dit, mijn vriend, is niet wat Christus ons opdroeg te doen. Hij zei ons niet dat we naar de kerk moesten gaan
en de klok moesten luiden of een speciale spreker moesten uitnodigen en bidden dat de zondaars zouden
komen luisteren.
Hij beval: "Ga de wegen en de paden op en dwing hen binnen te komen, want Mijn huis moet vol worden"
(Lucas 14:23).
Als wij denken aan zielen winnen, dan moeten wij dit belangrijke feit niet uit het oog verliezen: Zondaars
gaan niet naar de kerk! Daarom kunnen wij die verloren menigten niet in de kerk bereiken. Wij moeten
buiten de kerk gaan om hen te winnen.
Ik realiseer me dat enkelen zullen komen; vandaar dat enkelen tijdens kerkelijke opwekkingssamenkomsten
bereikt kunnen worden — en dank God daarvoor. Maar het overgrote deel der verloren menigten zal
nimmer naar de kerk gaan. Daarom krijgen ze nimmer contact met de kerk. Ze ontmoeten Christus nooit
en leren Zijn liefde niet kennen, omdat ze Hem nooit zien of horen DOOR ONS — en WIJ ZIJN ZIJN
LICHAAM; Hij kan de zondaars slechts bereiken DOOR ONS.
Daarom moet de kerk naar hen toe gaan! Dat deed Jezus — en dat beval Hij Zijn volgelingen — en dat
deed de Eerste Gemeente.
Op drukke marktpleinen, op de hoeken der straten, bij de waterputten, aan de waterkant, en in de huizen der
zondaars, waren deze eerste Christenen druk bezig te getuigen en zielen te winnen.
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HET GRONDBEGINSEL DER EVANGELISATIE
U moet dit principe begrijpen: Evangelisatie (het winnen van zielen) is nooit bedoeld geweest om binnen het
kerkgebouw te worden bedreven. Evangelisatie moet worden bedreven daar waar de zondaars zijn.
Het kerkgebouw is de plaats waar Gods volk samenkomt om "opgebouwd te worden in het Woord des
geloofs", om onderwezen te worden in de leer van Christus, om als Christenen versterkt te worden en te leren
getuigen.
Maar het winnen van zielen wordt gedaan DAAR WAAR DE ZONDAARS ZIJN.
De Eerste Gemeente had het druk "IEDEREN DAG in den tempel en aan huis"...... "zonder ophouden
leerden en verkondigden zij het evangelie, dat de Christus Jezus is" (Hand. 5:42).
Let op de Jehova’s Getuigen. Zij hebben een van de meest strategische geheimen van de Eerste Gemeente
ontdekt — dat iedere bekeerling een GETUIGE moet zijn.
Als zij in hun Koninkrijkszaal bijeenkomen, is dat niet om zielen te winnen; het is een samenkomst van hen
die al gewonnen zijn. Daar komen zij bijeen om onderwezen te worden in het "getuigen". Daar leren zij meer
omtrent hun leerstellingen. Daar worden zij getraind om getuigen te zijn.
Maar als zij klaar zijn om te "evangeliseren" of bekeerlingen te maken, dan gaan zij de straat op, de
woonwijken in, om systematisch elk deel van de stad af te werken, straat voor straat, aanbellend, de huizen
binnengaand, getuigend en winnend DAAR WAAR DE ZONDAARS ZIJN.
Zij winnen, terwijl de evangelische kerken verliezen. Hoe komt dat? Om deze éne simpele reden: Terwijl de
evangelische Christenen hun kerkbanken gebruiken, gebruiken de Jehova’s Getuigen hun schoenzolen. Terwijl
de Christenen op weg gaan naar hun kerkelijke heiligdommen, gaan de Jehova’s Getuigen op weg naar de
huizen der zondaars — en daar maken zij bekeerlingen.
Tenzij de Kerk dit fundamentele geheim van het zielen winnen opnieuw ontdekt, zullen we deze wereld
verliezen.
Een visser gaat niet in zijn badkuip vissen. Als hij vis wil vangen, werpt hij zijn net uit DAAR WAAR DE
VISSEN ZIJN, ver weg van huis, midden op de rivieren, meren en waterwegen van de wildernis.
Een boer oogst geen graan in zijn eetkamer. Als hij het rijpe koren wil oogsten, moet hij met zijn sikkel
zwaaien door de hitte van de dag DAAR WAAR HET GRAAN RIJP IS, verwijderd van zijn huis, in de
uitgestrekte velden waar het graan rijp is om geoogst te worden.
Een zielenwinner wint niet alleen zielen in het kerkgebouw. Als hij de verlorenen wil oogsten, moet hij zijn
getuigenis geven DAAR WAAR DE ZONDAARS ZIJN, buiten het heiligdom, op de markt-pleinen, op
straten, in gevangenissen, ziekenhuizen, bordelen, in de huizen der zondaars, onder de mensen waar de
verloren zielen zijn. Dat is evangelisatie!
Achttien jaar lang hebben wij de bloeitijd van ons leven besteed aan het bereiken van de verlorenen DAAR
WAAR DE ZONDAARS ZIJN.
Dat is de reden waarom wij onze eenvoudige houten podia bouwen in parken, of op grote grasvelden, op
stadionterreinen, of buiten op het open veld. Hindoes zullen niet naar een kerk gaan. Mohammedanen zullen
geen Christelijk heiligdom betreden. Shintoïsten of Boeddhisten zullen niet naar een Christelijk bedehuis gaan.
Melaatsen, bezetenen, medicijnmannen en zij die onder armoede gebukt gaan, zullen niet komen in de
gemeenten waar Gods volk de erediensten houdt.
Maar ga met het Evangelie naar de openbare terreinen, naar de stranden, de parken, de stadions, de renbanen
of de open vlakten, en zij zullen met tienduizenden tegelijk samenstromen — Mohamedanen, Hindoes,
Boeddhisten, allemaal. U bent DAAR WAAR ZIJ LEVEN. En als u hen gewonnen hebt DAAR WAAR ZIJ
ZIJN, dán zullen zij in Gods Huis komen, omdat zij bekeerd zijn.
De werkwijze van de Eerste Gemeente was: gaan naar de plaatsen WAAR DE ZONDAARS ZIJN. Hier is
waar Petrus en Johannes hun getuigenis gaven toen de verlamde man genezen werd — op straat; hier is waar
Petrus in Jeruzalem zijn massale samenkomsten belegde — buiten op de straten en op de drukke wegen; hier
is waar Philippus tot geheel Samaria predikte — buiten, in het openbaar; hier is waar hij de kamerling vond en
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hem tot Christus bracht — buiten op de handelsweg; hier is waar Paulus de heidenen overtuigde — buiten op
het eiland, temidden van het volk.

EEN BOER OOGST BUITEN OP HET VELD
Ik werd op een boerderij grootgebracht. Ik had nog zes broers. Als de uitgestrekte velden met graan rijp
waren, zwoegden wij onvermoeid, van vroeg tot laat, om de oogst binnen te halen — daar waar de oogst
was.
Dan gingen wij weer terug naar huis waar ons een heerlijke, stevige maaltijd wachtte om onze vermoeide
lichamen te voeden. Als we dan gegeten hadden, gingen wij terug naar het veld om opnieuw te oogsten tot de
avond viel.
En dat deden we dag in, dag uit, totdat de laatste hoeken van de uitgestrekte velden geoogst waren.
Maar de Kerk doet dit al te vaak niet. Over het algemeen wordt haar niet geleerd dat te doen, Als zij al een
programma van zielenwinnende evangelisatie gaat uitvoeren, bestaat dit doorgaans uit speciale
gebedssamenkomsten opdat de zondaars naar de kerk getrokken en bekeerd zullen worden, gevolgd door een
speciale spreker die enkele avonden tot de zondaars predikt. Ze noemt dit evangelisatie.
Begrijp mij nu niet verkeerd: dit is goed en dank God voor de vele zielen die op deze wijze gewonnen werden.
Maar waar het mij om gaat is dit: Wij zullen de wereld verliezen; de gerijpte velden met massa’s verloren
zielen zullen nooit in de kerk geoogst worden, want de meeste zondaars gaan nooit naar de kerk — ik
bedoel de grote, onbereikte massa’s van hen.
Indien wij werkelijk de oogst van onze generatie willen binnenhalen, dan moeten wij de liefde en de ijver van
de Eerste Gemeente herwinnen, die de Christenen drong te gaan door de steden en dorpen in een
onvermoeid zoeken naar verloren zielen —zelfs met gevaar voor hun eigen leven. Dit alleen is een
waarachtig "Christen" zijn — een "ALS CHRISTUS" zijn. Juist om deze reden werden zij Christenen
genoemd.
Stel u zich eens voor, dat wij op de boerderij in de eetkamer gingen zitten om ons vol te eten. En dat wij dan,
na ons lichaam gevoed en versterkt te hebben, het raam uit staarden en nadachten over het rijpe graan en de
dreigende wolkenlucht die het graan wil vernietigen. Stel u eens voor, dat wij dan met z’n allen neerknielden
om lange middaggebeden op te zenden om God te bidden de oogst binnen te halen, om het graan te redden.
En dat een van ons zijn stem verhief in ernstig gebed en bad: "O God, red dit graan; zend het naar ons huis,
opdat wij het hier in onze eetkamer kunnen oogsten!" Zou dat niet vreemd zijn?
Toch doen vele gemeenten dit. En zij halen de zielenoogst van deze generatie niet binnen.
Hoe ernstig bidden zij: "O God, red verloren zielen; zend hen naar onze geliefde kerk, opdat wij ze hier op
deze plek tot de behoudenis kunnen leiden."
Het lijkt bijna alsof ze zeggen: "Heer, laat onze handen niet vuil worden daarginds in de vuiligheid en
smerigheid onder de zondaars; Gij weet dat onze reputatie onbevlekt is, dat onze gemeente werkelijk rein en
geheiligd is; wij mogen niet gezien worden bij de als slecht geboekt staande huizen, in de twijfelachtige wijken,
in de café’s of in de ghetto’s en stegen en sloppen waar zoveel kwaad wordt bedreven. Gij weet dat we niet
mogen riskeren dat iemand een of ander verhaal gaat ophangen over een van onze geheiligde gemeenteleden.
Gij hebt ons dit heiligdom geschonken. Hier is onze reputatie veilig, ALS U DE ZONDAARS NAAR ONS
TOESTUURT, zullen wij in deze gereinigde kerk voor hen bidden, op dat die kostbare zielen, net als wij,
gered en gereinigd mogen worden."

WAT WILLEN WIJ DE DINGEN TOCH GEMAKKELIJK!
Wat willen wij de dingen toch gemakkelijk! Wij hebben onze mooie kerken, onze prachtige kerkkoren, onze
comfortabele banken. We zijn van alles voorzien. Al wat wij nodig hebben is, dat de zondaars naar ons toe
komen. Wij durven hen niet op te zoeken; zij moeten naar ons komen, zodat ze gered kunnen worden in ons
heiligdom waar we over al het nodige beschikken!
Wat wordt hiervoor gebeden en gestreden! Wij noemen dit liefde voor de verlorenen. Maar is het dat
werkelijk?
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Al eeuwenlang is deze opvatting aan het verliezen, toch klampen wij ons eraan vast — omdat zij zo gerieflijk
en aantrekkelijk is.
Maar ik zeg u: als wij Christen — "als Christus —willen zijn en zielen winnen, dan moeten wij hen winnen
DAAR WAAR DE ZONDAARS ZIJN. Als wij de oogst willen redden, kunnen wij niet rond de tafel gaan
zitten en eten en bidden. Wij moeten onze mouwen opstropen en gaan DAAR WAAR HET GRAAN IS, om
te zweten en te zwoegen bij het oogsten, daar waar de oogst rijp is.
Deze oude wereld valt 30 maal sneller terug in het heidendom dan ze wordt geëvangeliseerd. Voor iedere
bekeerling tot het Christendom worden 30 andere zielen in heidendom geboren.
Elk jaar groeit de wereldbevolking met 50 miljoen zielen. Elk jaar wordt een land als Engeland, of Frankrijk of
Duitsland, aan de wereld toegevoegd. En van die ontstellende toename van 50 miljoen, worden slechts 2
miljoen op enigerlei wijze met het Evangelie bereikt.
Waarom dit alles? Omdat de ijver en de liefde van de Eerste Gemeente, die haar deed uitgaan naar de drukke
kruispunten en marktpleinen der mensheid, vervangen werd door een gerieflijker godsdienstig stelsel dat geen
agressief zielen winnen eist.
In de Eerste Gemeente was iedere gelovige een getuige — een zielenwinner. Thans hebben verreweg de
meeste kerkleden nog nimmer in hun leven een ziel tot Christus gebracht — en wat erger is — ze hebben het
nog nimmer geprobeerd.
De meesten zouden niet eens weten wat de eerste stap is om werkelijk tot een zondaar te getuigen en hem ter
plaatse gered te krijgen!
Daarom heb ik de handleiding voor zielenwinners geschreven, getiteld "Secrets Asked Me Most". Het is een
dynamisch handboek voor het winnen van zielen. Vraag vandaag nog uw GRATIS exemplaar.
Het plan van de Eerste Gemeente — Gods plan — is dat iedere gelovige een getuige wordt — een
zielenwinner; dat zij uitgaan, de wegen en de paden op, om hen te dwingen binnen te komen — "WANT
MIJN HUIS MOET VOL WORDEN".
Win hen DAAR WAAR DE ZONDAARS ZIJN, dán zullen zij naar Gods Huis komen en waarvoor? Om
door de predikant, de leraren, enz. gesterkt te worden in het geloof. Waartoe? Opdat zij kunnen terugkeren
naar de rijpe velden om de anderen te helpen de oogst van verlorenen binnen te halen.
Ik adviseer predikanten, voorgangers, leraren en kerkelijke werkers onmiddellijk nieuwe stappen te
ondernemen om deze ideeën ingang te doen vinden bij hen, die onder uw invloed verkeren. Dring er bij uw
gemeenteleden op aan hun GRATIS exemplaar van onze gids voor zielenwinners aan te vragen.
Bedenk elk mogelijk plan en schema om de Christenen ertoe te bewegen de zondaars op te zoeken.
Lees het boek "Passion for Souls" (in het Nederlands verschenen onder de titel "Bewogenheid voor zielen")
van Dr. Oswald 1. Smith. Dit boek kan een ommekeer teweegbrengen in iedere predikant, voorganger of
Christelijk werker.
Lees vervolgens Gene Edwards boek "How to have a Soulwinning Church", uitgegeven door het Gospel
Publishing House", Springfield, Missouri (U.S.A.).
Om dit soort Christelijk getuigen over de hele wereld te bezielen, schreef ik het boek "IMPACT" (in het
Nederlands verschenen onder de titel "DOORBRAAK"). Aan meer dan 42.000 predikanten en zendelingen
over de gehele wereld werd een geschenk-exemplaar toegezonden als een investering van ons genootschap in
de bediening van zielenherders over de gehele wereld. Het heeft in tientallen landen nieuwe vuren ontstoken in
de evangelisatie.

WAT EEN KERK KAN DOEN
Organiseer uw gemeenteleden in groepen. Koop twee of drie kleine tenten en stel een paar van uw leden aan
voor elke tent. Plaats die tenten in verschillende stadswijken. Voorzie uw leden van onze traktaten en andere
hulpmiddelen (en een gratis exemplaar van onze handleiding voor zielenwinners). Zij kunnen overdag het
gebied huis-aan-huis bewerken en velen in eigen huis tot Christus leiden. ‘s Avonds kunnen zij prediken en
zielen winnen in hun openbare samenkomsten. Laat hen ‘s zondags hun nieuwe mensen in de "moeder"kerk
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brengen, waar de predikant of voorganger hen kan voeden met Gods Woord en hen kan leren hoe ook zij
zielenwinners kunnen worden.
Laat de kerk 10 draagbare bandrecorders of grammofoons aanschaffen. Wijs 10 bekwame Christenen aan, die
ieder zo’n apparaat nemen, voorzien van onze preekbanden of platen, en een tas met gratis Evangelietraktaten,
en wijs iedere werker een bepaalde straat of stadswijk aan. Stempel op elk traktaat de naam van de kerk en leer
de werkers hoe zij moeten getuigen, hoe zij voor de zieken moeten bidden en hoe zij zondaars tot Christus
moeten leiden om gered te worden. (Onze handleiding "Secrets Asked Me Most" is een korte leidraad die hen
kan helpen. Een werkelijk uitvoerige verhandeling over hoe een zondaar of een onchristelijk gezin precies
benaderd moet worden en hoe een ziel tot Christus moet worden geleid, is Gene Edwards boek "Here’s How
To Win Souls", verkrijgbaar bij "Soulwinning Publications", P.O. Box 3004, Tyler, Texas, U.S.A.).
Laat dan op zondag die Christen zijn pas gewonnen gezinnen in de "moeder"kerk brengen, waar de predikant
hun ziel kan voeden en hen kan opleiden, totdat ook zij nieuwe zielenwinners worden.
Wijs enigen van hen aan voor bezoek aan gevangenissen, anderen voor bezoek aan ziekenhuizen (met
hoofdtelefoon voor hun apparaten, zodat zij de andere patiënten niet storen), weer anderen voor bezoek aan
herstellingsoorden.
Dit deed de Eerste Gemeente. Dit is de manier waarop de Jehova’s Getuigen en de Mormonen er miljoenen
winnen.
Organiseer jeugdgroepen, met geluidsbanden, platen, boeken, traktaten en muziekinstrumenten, om te
getuigen op straathoeken, in arme wijken, in winkelcentra, op marktpleinen — overal waar mensen zijn —
DAAR WAAR DE ZONDAARS ZIJN. Sta erop dat ieder van hen zijn GRATIS gids voor het winnen van
zielen alsook het boek "IMPACT" ("DOORBRAAK") aanvraagt.
Leer hen dat Christus alleen DOOR HEN Zijn liefde aan de zondaars kan tonen. Leer hen dat iedere gelovige
Christus’ Lichaam is; dat Hij alleen DOOR HEN de verlorenen kan bereiken.
Spoedig zal een geheel nieuwe visie uw gemeente bezielen — een nieuwe liefde voor zielen — een ijver om
zielen te winnen. Wat een kerk zal die gemeente worden!
Schilder een groot spandoek en hang dit op in uw samenkomst, waar iedereen het ziet en erover nadenkt:
ONS MOTTO:
IEDER CHRISTEN EEN GETUIGE!
ONZE ZENDING:
DAAR WAAR DE ZONDAARS ZIJN!
Motto’s zijn doeltreffend. Toen ik de zendingsconferentie van Dr. Oswald J. Smith bijwoonde, was de hele
atmosfeer geladen met zendingsmotto’s. Het alleen maar lezen ervan, zette mijn ziel in vuur. Dit is een oude
techniek; ze werkt altijd. (Daarom dragen de communisten spandoeken mee in hun demonstraties).
Laat men de gehele week bezig zijn een druk programma van zielen winnen af te werken. Laat 's zondags en
op enkele doordeweekse avonden de zielenwinners bijeenkomen in het Huis van God om te eten en gevoed te
worden met Gods Woord, om gesterkt te worden, om de nieuwelingen te onderwijzen, maar laat hen dan
terugkeren in hun nieuwe kracht om opnieuw te oogsten DAAR WAAR DE ZONDAARS ZIJN.
Dit is de visie van de ware gelovige.
Dit schenkt het Christelijk leven een doel.
Dit maakt het Christelijk leven zinvol.
Dit zal de afval stoppen.
Dit zal de klachten van de kerk genezen.
Dit is EVANGELISATIE zoals ze door de Eerste Gemeente in praktijk werd gebracht.
Overal om ons heen, in elke stad en in elk land, bevindt zich een generatie die niet door het Evangelie is
bereikt — in bepaalde opzichten godsdienstig, maar verloren. En zie eens naar de jeugd; een samenleving die
bijna onwetend is omtrent het Evangelie. Dit is de gerijpte oogst. Christus kan die oogst alleen binnenhalen
DOOR U! U bent vandaag Zijn Lichaam!
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Ik heb deze oogst gezien. Hij is zo GROOT. Of anderen er nu iets aan doen of niet, ik moet wel! Dit is wat
mij de afgelopen 18 jaar heeft voortgedreven.
Dit is de tweede reden waarom ik een zielenwinner ben.
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DE DERDE REDEN WAAROM IK EEN ZIELENWINNER BEN IS DAT ER
ZO WEINIG ARBEIDERS ZIJN!

D

AAROP HOORDE IK de stem des Heren, die zeide: Wien zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan?

En ik zeide: Hier ben ik, zend mij" (Jes. 6:8).
De wereldbevolking neemt jaarlijks met 50 MILJOEN toe. Slechts 2 miljoen van die toename wordt met het
Evangelie bereikt.
Op dit ogenbik kan men redelijk schatten dat er ANDERHALF MILJARD ZIELEN zijn, die het Evangelie
nog nooit één keer gehoord hebben.
Dat is dus meer dan de helft van de wereldbevolking en omvat volksstammen, die samen ongeveer 2.000
verschillende talen spreken!
De wereld suist met een beangstigende snelheid naar een verloren eeuwigheid.
In Japan bijvoorbeeld is, na ruim 400 jaar zending, nog steeds 99,9% van de 100 MILJOEN mensen geen
Christen. In viervijfde van Japans 95.000 plattelandsgemeenten is geen Protestants getuigenis. Toch is er een
bijna wanhopige belangstelling voor het Evangelie, overal waar de zeldzame gelegenheid bestaat het te horen
— vooral onder de Japanse jeugd. Zij die betrokken zijn in de lektuurevangelisatie, ontvangen meer dan de
helft van alle reacties uit de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar; dit toont aan dat jong Japan rijp is om geoogst te
worden — maar er zijn bijna geen arbeiders.
Een zendeling, die op rondreis was onder grote Amerikaanse kerken, heeft in de afgelopen 7 maanden speciale
oproepen tot de kerken gericht om 25 jonge vrijwilligers, die als zendeling naar Zuidoost Afrika willen gaan.
Tot op heden heeft er nog niet één gereageerd. "Arbeiders zijn er weinig". Daarom ben ik een zielenwinner.
Denk hier eens over na:
Frankrijk telt ruim 35.000 steden en dorpen zonder Protestants Evangeliegetuigenis.
in Griekenland is minder dan 1% Protestant.
In het Midden Oosten is slechts één Christen op elke 500 mensen.
Bijna één van de vier mensen die thans leven, woont in Communistisch China — geen Evangelie.
Bijna 2 MILJOEN mensen per jaar plegen zelfmoord.
Dagelijks worden 225.000 kinderen geboren.
Dagelijks sterven 120.000 mensen.
De bevolking groeit dus met ruim 100.000 per dag, oftewel bijna 50 MILJOEN per jaar, terwijl slechts 2
MILJOEN van deze toename op enigerlei wijze met het Evangelie bereikt wordt.
Er worden dertig maal meer zielen geboren dan bekeerlingen gemaakt.
Een kwart van alle landen, een derde van de oppervlakte der aarde en de helft van de were1dbevolking
verkeert onder communistische invloed.
De Mohammedanen sturen elk jaar 4000 zendelingen bezuiden de Sahara, die de Afrikanen bekeren in een
tempo van 14 op ieder die gewonnen wordt voor Christus.
De tijd is aangebroken dat de Christenen dit geweldige, menselijke oogstveld moeten binnentrekken met
hernieuwde kracht en toewijding. Indien er niet méér arbeiders vrijwillig zielen gaan winnen, zullen wij de
wereld verliezen — en onze vrijheid van evangeliseren.
Het communisme heeft bijna de helft van de bevolking der aarde overspoeld.
Het Arabisch nationalisme en de Mohammedaanse eenheid hebben de Christelijke boodschap buitengesloten.
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Het Shintoïsme is in Japan snel op weg opnieuw een grote macht te worden.
Het oplevende Boeddhisme vormt een toenemende bedreiging in Azië.
In de landen der Reformatie is het teken op de wand geschreven.
Het wetenschappelijk materialisme en atheïsme verzetten zich overal tegen de Christelijke boodschap.

AANSCHOUW DE VELDEN
Jezus zei: "Slaat uw ogen op een beschouwt de velden dat zij wit zijn om te oogsten" (Joh. 4:35). En opnieuw
zei Hij: "De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom den Heer van den oogst, dat Hij
arbeiders uitzende in Zijn oogst" (Matth. 9:37, 38).
Ik heb de oogstvelden aanschouwd en gezien. Ik heb gebeden om meer arbeiders. Maar bovenal ben ik zelf
het veld (de wereld) ingegaan om het werk te doen gedurende de beste jaren van mijn leven. Daarom ben ik
een zielenwinner — omdat er zo weinig arbeiders zijn!
In India is alleen al één gebied dat 77 dorpen en 40.690 mensen telt. De volkstelling van 1961 toonde aan dat
er in dat gehele district niet één Christen was. Geen zielenherder, zendeling of evangelist had daar ooit het
Evangelie gepredikt. Die 40.690 mensen leven in hun zonden sterven in hun zonden —niet omdat zij het
Evangelie verworpen hebben, MAAR omdat tijdens de laatste 1900 jaar niet één Christen naar hen is gegaan
om hun het Evangelie te geven.
De oogst is rijp, maar er zijn weinig arbeiders! Terwijl 94 7o van alle Evangeliedienaren ter wereld op een
verhoudingsgewijze comfortabele manier prediken tot de 9% Engels sprekende volkeren, heeft slechts een
armzalige 6% als zendeling en nationaal werker geworsteld om de geestelijke nood van de resterende
EENENNEGENTIG PROCENT van de wereld te lenigen.
Billy Graham schatte onlangs dat, indien hij voor de rest van zijn leven elke dag zou prediken, hij nog kon
rekenen op ongeveer 8.000 preken.
Ook ik heb deze kwestie op dezelfde wijze onder ogen gezien — en het is niet voldoende! Daarom heb ik alle
mogelijke stappen ondernomen om mijn leven te dupliceren — en het leven van ieder ander zielenwinner —
door "werktuigen voor de evangelisatie"
te produceren en die te leveren aan de Kerk van deze twintigste eeuw.
Door mijn stem samen met de stem van een gezalfde, inheemse tolk op een geluidsband op te nemen, kunnen
wij honderden volksstammen tegelijk bereiken, overal waar dat dialect gesproken wordt. Wanneer een
inheemse werker — mogelijk iemand die nog niet geleerd heeft goed te prediken — de bandrecorder aanzet,
dan wordt hij in dat dorp een bekwaam zielenwinner. En nadat hij dit een paar weken gedaan heeft, heeft hij
vanzelf de boodschap en de manier van evangeliseren in zich opgenomen, zodat hij zijn bandrecorder aan een
andere ongeoefende werker kan geven, terwijl hij uitgaat om nu zelf deze boodschappen te verkondigen.
Ditzelfde geldt ook voor het kerkelijk thuisfront.
Telkens wanneer een Wonderfilm vertoond wordt aan duizenden dorpsbewoners in de Filippijnen, of
Thailand, of in Spanje, is dit opnieuw een zich vermenigvuldigende zielenwinnersactie — en dit werkt in eigen
land op precies dezelfde wijze.
Telkens wanneer een Evangelietraktaat in een inheems dialect, of in het Engels, Duits of Frans van hand tot
hand gaat, wordt de boodschap des Levens opnieuw gebracht.
Ook u kunt uw persoonlijk getuigenis aan kracht doen winnen door traktaten te verspreiden (schrijf ons om
een gratis voorraad) en door meer "werktuigen" naar de zendingsvelden van deze generatie te sturen, en door
het mogelijk te maken dat er meer "werktuigen" op het thuisfront gebruikt kunnen worden.
Arbeiders zijn er weinig — dat is de derde reden waarom ik een zielenwinner ben!
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DE VIERDE REDEN WAAROM IK EEN ZIELENWINNER BEN IS
VANWEGE DE GROTE OPDRACHT

H

ET LAATSTE DAT Jezus ons beval te doen, voor Hij wegging, was: "Gaat heen in de gehele wereld

en verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping".
Dit is Zijn opdracht aan een ieder van Zijn volgelingen. Dit is het éne dat Hij aan ons overliet. Dit is het
levenswerk van ieder Christen — zijn roeping — zijn doel — zijn taak.
Toen Gods liefde zo groot werd dat Hij Zijn enig-geboren Zoon gaf, deed Hij dat voor "de wereld" —niet
voor de Kerk; opdat "een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe".
Toen Christus ons verliet, gaf Hij ons geen ander werk te doen dan het Evangelie te verkondigen "aan de
ganse schepping". Dit was de levensopdracht voor de gelovigen. Dit was wat de eerste Christenen deden,
dag en nacht; zij getuigden huis-aan-huis, op marktpleinen, bij de waterputten, op de drukke wegen, op de
straten, in plaatsen van samenkomst, vanuit gevangeniscellen en in kerkers, overal. Zij verstonden hun
roeping. Zij deden zoals Christus deed. Zij wisten dat HIJ IN hen leefde — om DOOR HEN dezelfde
dingen te doen die Hij gedaan had, voordat Hij gekruisigd werd. Daarom werden zij "Christenen" genoemd.
Thans is de Kerk deze zienswijze bijna vergeten. De Christenen zijn kerkleden, maar geen getuigen. Ze gaan
naar hun gerieflijk heiligdom, maar niet de wegen en de paden op om zondaars van Christus te vertellen.
Tenzij de Christenen de ijver en bewogenheid van de Eerste Gemeente hervinden — bewogenheid die hen
voortdrijft naar daar waar de zondaars zijn, naar verloren zielen — zullen wij deze generatie verliezen.
Laten wij steeds dit principe in gedachten houden:
Zondaars willen niet naar de kerk gaan. Dat is de enige plaats waarheen zij niet willen gaan. (Ja, enkelen
zullen gaan, maar niet het overgrote deel van de massa’s die verloren zijn.) Daarom zullen wij hen nooit
winnen in de kerk; wij moeten hen opzoeken — daar waar de zondaars zijn — zoals Jezus ons opdroeg te
doen. Hij is IN ons. Wij zijn Zijn Lichaam. Hij kan de zondaars alleen bereiken DOOR ONS.
Misschien heeft niemand in deze generatie gedurende zo lange tijd een fundamenteel voorbeeld van
evangelisatie gevolgd als wij. Achttien heerlijke jaren lang hebben wij het beste van ons leven, de kracht van
onze jeugd, onze allerbeste jaren gegeven om Christus toe te staan het eenvoudige Evangelie DOOR ONZE
LIPPEN aan zondaars te prediken — buiten in het openbaar.
Indien u 18 jaar geleden het terrein van een onzer campagnes zou zijn opgelopen en u voorts de recente
kruistochten in Berlijn of Honduras had bijgewoond, dan zou u hetzelfde Evangelie hebben gehoord, gebracht
in dezelfde eenvoud; u zou dezelfde strategie hebben waargenomen, dezelfde gebeden hebben gehoord,
dezelfde wonderen hebben gezien.
DE GROTE OPDRACHT is de reden van deze bediening en van haar hele opzet. Elke fase van elk werk
heeft ten doel zondaars te bereiken — de onkerkelijken — met het Evangelie; hen te bereiken DAAR
WAAR DE ZONDAARS ZIJN. Als Christen heb ik geen andere keus. Christus leeft IN MIJ. Ik ben Zijn
Lichaam. Ik moet Hem DOOR MIJ zielen laten winnen.

SLECHTS ÉÉN DOEL
Wij leven en werken voor één doel: om het Evangelie te vertellen aan een zo groot mogelijk aantal mensen,
met alle middelen die wij kunnen bedenken — niet alleen door mijn eigen stem als Christus door mij spreekt,
maar door alle mogelijke kanalen der massamedia, door het reproduceren, dupliceren en verbreiden van
het Evangelie op alle mogelijke wijzen.
De Osborn-bediening van wereldevangelisatie, zoals ze thans bekend staat, werd niet gepland; zulk een opzet
kwam 18 jaar geleden niet in ons op. Wat is er gebeurd? Wij namen ons eenvoudig voor de Grote Opdracht
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van Christus te gehoorzamen. Wij geloofden dat dit onze opdracht was. Wij besloten elke dag te besteden aan
het vertellen van het Evangelie aan ieder mens die wij konden bereiken.
Achttien jaar lang hebben wij een bijna ononderbroken reeks van Evangeliekruistochten gehouden, waarin wij
van aangezicht tot aangezicht tot letterlijk miljoenen hebben gepredikt.
Maar dat was niet genoeg. Die samenkomsten duurden maar twee of drie uur. Hoe zouden we de overige uren
van die dagen besteden?
We beseften dat we dezelfde boodschap die wij predikten, konden schrijven. Reusachtige drukpersen konden
die boodschappen produceren in miljoenen stuks — met TONNEN tegelijk — in elke geschreven taal op
aarde. Op die manier konden wij tot honderden miljoenen zielen MEER prediken; zielen die nimmer de klank
van mijn stem zouden horen.
Vorig jaar publiceerden wij gemiddeld EEN TON EVANGELIETRAKTATEN PER WERKDAG — niet
meegerekend de tonnen boeken en tijdschriften, die maandelijks 120 verschillende landen binnenstromen.
Deze lectuur verlaat ‘s werelds drukpersen in ruim honderd belangrijke talen.
Nu de massa’s der wereld leren lezen in een tempo van twee miljoen per week — meer dan honderd miljoen
per jaar — en nu zij een onverzadigbare honger naar lectuur hebben, opent het drukken van geloofslectuur
voor ons de weg om ieder mens die kan lezen en schrijven, met de boodschap van het Evangelie te bereiken.
Maar toen dit eenmaal op gang gebracht was, konden wij nog meer doen. Hoe moesten we de
ANALFABETEN bereiken? Het merendeel van de minder bevoorrechte massa’s kan niet lezen noch
schrijven, (Ruim 75% van India’s 480 miljoen is nog steeds analfabeet).
Om die te bereiken konden wij beslag leggen op de opmerkelijke 20ste eeuwse geluidsapparaten, de
magnetische band en de audiovisuele film. Welke fantastische mogelijkheden lagen hier!
Daarom begon ik op de film en op de geluidsband dezelfde Evangelieboodschappen te prediken als die ik
miljoenen toehoorders verkondigd had.
Al spoedig werden deze twee reusachtige, nieuwe arbeidsterreinen opengelegd, toen onze geluidstechnische
ploeg deze gezalfde kruistochtpreken in beeld en geluid ging publiceren in meer dan 50 belangrijke talen (en
wij beginnen pas).
Thans zijn duizenden geluidsbanden en honderden films in ruim 50 talen werkzaam in handen van
zendelingen, nationale kerkelijke leiders, inheemse werkers en predikanten op de Christelijke thuisfronten over
de hele wereld, en zij trekken nog meer miljoenen tot het Evangelie.
Eén zendeling vertoonde een van onze films 20 keer in een provincie: hij bereikte 50.000 zielen en boekte
ruim 8.000 beslissingen voor Christus.
Een ander berichtte 1.980 beslissingen in slechts 8 dagen werken met een Wonderfilm.
Maar Jezus zei: "Verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping". Wij dachten na over de slavernij van
miljoenen leden van heidense volksstammen, die ver buiten de zelfkant der beschaving leefden, buiten het
bereik van de doorsnee zendeling of inheemse kerk. Ook dezen moeten het Evangelie horen. Er waren
ongeveer 2.000 van die volksstammen. Wij baden dat wij wegen zouden vinden om ook hen te helpen
bereiken.
Met dat doel werd de Inheemse Evangelisatie geboren. God toonde ons hoe wij de Christenen in de meer
voorspoedige landen der wereld ertoe konden inspireren om elke maand een bepaald geldbedrag te schenken,
waardoor zij persoonlijk een inheemse prediker als zendeling onder deze volksstammen konden bekostigen.
Wij stelden alle Volle Evangelie Zendingsgenootschappen van dit idee op de hoogte. Toen zij bekwame,
inheemse mannen begonnen te rekruteren, die hun leven wilden riskeren en tot het hart van deze heidense
gebieden wilden doordringen, begonnen wij Christenen te rekruteren, die borg wilden zijn.
Het tere evenwicht tussen vraag en aanbod is sinds 1953, toen de Inheemse Evangelisatie van start ging, een
voortdurend wonder geweest.
Tot op heden werden ruim 10.000 inheemse zendelingen in meer dan honderd landen ondersteund, die ruim
30.000 onbereikte gebieden en volksstammen met het Volle Evangelie bereikten . Gemiddeld ruim 5 nieuwe
kerken PER WEEK werden geopend, kerken die nu zelf in eigen behoeften kunnen voorzien — meer dan
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250 per jaar gedurende de afgelopen jaren. Denk u zich eens in! Nog nimmer in de kerkgeschiedenis werd zo’n
vèrreikende Evangelisatie-onderneming verwezenlijkt.
Jezus beval: "Verkondigt het Evangelie aan de GANSE SCHEPPING".
Daarom ben ik een zielenwinner.

GOD VERMEERDERDE ONS "BESTE"
Toen ik een jonge knaap was met een speelgoed-drukpers, drukte ik kleine traktaten op stroken papier en gaf
die aan de zondaars. Ik deed toen mijn best. En God vermeerderde dat "beste". Elk jaar ontwikkelden zich
grotere ideeën en grotere capaciteiten
Eenvoudig omdat wij ons uiterste best hebben gedaan om zondaars het Evangelie te vertellen; eenvoudig
omdat wij alle beschikbare talenten gebruikten en elke gelegenheid en elke methode van evangelisatie hebben
aangegrepen, ontwikkelde zich deze enorme bediening van were1devangelisatie~ zoals ze thans bekend staat
om haar wereldomvattende invloed.
Het was als het planten van het goede zaad. Het groeit altijd en de oogsten worden groter.
Ons voortdurende doel is geweest de zondaars te bereiken — de onkerkelijken — de ongeëvangeliseerden,
niet de reeds Christelijke bevolkingsgroepen. Velen vragen: "Waarom houdt u uw campagnes niet in kerken
zoals de anderen doen?" Eenvoudig omdat zondaars niet naar kerken gaan. Om hen te bereiken moesten
wij gaan DAAR WAAR DE ZONDAARS ZIJN.
Jezus zei: "Predikt aan alle schepselen".
Als een land 95% Christelijk is, terwijl een ander land 95% heidens is, dan hebben wij in dezen geen keus: wij
moeten het onchristelijke land bereiken. Als op een klein veld met gerijpt graan 100 man aan het oogsten is,
terwijl op een groot veld slechts één man oogst — en als u er belang bij heeft het graan te redden — dan is er
geen keus in welk veld u behoort te gaan werken. U moet werken daar waar de nood het grootst is en daar
waar de minste arbeiders zijn om die nood te lenigen.
Indien tien man een boomstam optillen, negen aan het dunne eind en één aan het dikke eind — en u wilt
helpen dan is het niet moeilijk te besluiten aan welk eind u moet tillen.

AANSPRAAK MAKEN OP DE GEHELE WERELD
U hebt geen zendingsroeping nodig om zielenwinner te zijn. Ons doel als Christen is om ons licht te laten
schijnen, te getuigen, zondaars — de onkerkelijken — het Evangelie te vertellen. Dat is onze
BELANGRIJKSTE taak. Daarom is het verstandig wanneer een zakenman of -vrouw met een of ander
beroep verhuist naar een van die landen die met het Evangelie verwaarloosd zijn, om als Christelijk kolonist
een zaak te openen in een land waar zijn zaak een bediening van getuigen kan worden.
Als u werktuigkundige bent, of apotheker, of tandarts, of fotograaf, of loodgieter, of timmerman, of ingenieur,
verplaats uzelf en uw gezin dan — als Evangeliekolonisten — naar een van die nieuwe landen, waar uw beroep
dringend nodig is, waar het verwelkomd zal worden en waar u een bediening van getuigen tot niet-Christenen
kunt hebben. U hoeft geen geestelijke te zijn om het "Evangelie te verkondigen". Dit is een werk dat iedere
gelovige op de een of andere wijze kan doen.
Deze landen en volksstammen en gebieden kunnen alleen van Christus horen en Zijn liefde en bewogenheid
zien, als Christenen uitgaan en onder hen leven en getuigen. Christus kan hen nooit bereiken zonder lichaam.
Wij zijn Zijn Lichaam. Hij kan slechts worden gezien IN ONS. Zijn Blijde Boodschap kan slechts gehoord
worden DOOR ONS. Hij kan slechts spreken DOOR ONZE LIPPEN.
Het bedroeft mij wanneer ik de grote zakelijke kansen overzee gemonopoliseerd zie door zondige mensen.
Goddeloze karakters, met een zucht naar avontuur, snellen door deze open deuren, stichten hun zaken en
agentschappen in het buitenland, en genieten van een zondig en immoreel leven onder de inheemse bevolking.
En de Christelijke zakenman, met een integer karakter en een hoogstaande moraal, blijft thuis, omdat hij
ergens het idee heeft dat hij een "roeping voor de zending" moet hebben alvorens hij kan gaan. Hij
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begrijpt niet dat HIJ Christus’ Lichaam is — dat Christus deze verwaarloosden slechts kan bereiken door
middel van menselijke wezens in wie Hij leeft —Christ-E-N-E-N, Hij wacht totdat de Kerk het werk zal
doen en vergeet dat HIJ DE KERK IS.
Christelijke zakenlieden zijn degenen die deze zakelijke aanspraken overzee moeten laten gelden. Hun
ondernemingen zouden vruchtbare, zielenwinnende bedieningen kunnen opleveren en instrumenten kunnen
zijn om de Grote Opdracht uit te voeren. Christenen hebben geen zendingsroeping nodig om dit te doen;
evenmin voor de 10.000 andere dingen die zij in de onderontwikkelde landen zouden kunnen doen. Zij
hebben slechts nodig een ijver om zielen te winnen en een toewijding om aan Zijn opdrachten te
gehoorzamen.
Bidden aan met pluche beklede altaars en het vergieten van een paar tranen is niet wat de Meester zoekt. Hij
vraagt: "Wie zal IK zenden en wie zal voor Ons GAAN?"
Antwoord met Jesaja: "Hier ben ik, zend mij" (Jes. 6:8).
U gaat uit en predikt het Evangelie aan zoveel schepselen als u kunt bereiken, of u nu een "roeping" hebt of
niet. Indien het een zonde zal blijken te zijn om zonder "roeping" naar het buitenland te gaan, leg mij die
zonde dan maar ten laste. Ik zal ze graag dragen — maar u, wie u ook bent, ga uit en verkondig het
Evangelie.
De mensen spreken over Paulus’ zendingsroeping om naar Macedonië te gaan toen hij op weg was naar Asia
en "verhinderd werd door den Heiligen Geest", en toen "poogde naar Bithynië te reizen, maar de Geest van
Jezus liet het hun niet toe", waarna "Paulus in den nacht een gezicht kreeg" waarin "een Macedonisch man
hem toeriep: Steek over naar Macedonië en help ons" (Hand. 16:6-9).
Dit was geen zendingsroeping. Dit was leiding. Paulus was reeds een zendeling, of apostel, of evangelist, die
de gehele toenmalige bekende wereld afreisde om het Evangelie te prediken. Terwijl hij op weg was naar
andere "uitersten der aarde", ontving hij deze leiding om naar Macedonië te gaan. Dit overkwam ons talloze
malen. Nog niet zo lang geleden waren wij vastbesloten om naar India te gaan; wij waren onderweg, toen de
Geest het ons niet toeliet en wij naar de zuidelijke punt van de Filippijnen werden geleid, hetgeen daar
glorieuze samenkomsten tot gevolg had.
Heel dikwijls worden wij op deze wijze geleid. Maar dat gebeurt gewoonlijk wanneer wij bezig zijn. Onze
constante houding tegenover de Heer is: "Heer, indien er een bepaald veld of gebied of land is waar U ons
hebben wil, toon het ons dan en wij zullen gaan. Maar indien U het niet toont, dan zullen wij de beste
gelegenheid uitzoeken om de vruchtbaarste oogst binnen te halen, en wij zullen daar oogsten totdat wij anders
geleid worden". Hij zei: "Ziet, Ik ben met u alle dagen." Hij is IN mij! Ik ben Zijn Lichaam. Ik ga, zodat Hij
de mensen kan bereiken. Hij spreekt en getuigt en werkt DOOR MIJ. Hij is bekommerd om de gehele wereld.
Onze orders werden verstrekt. "Gaat uit in de gehele wereld. Predikt tot de ganse schepping." Daarover kan
niet onderhandeld worden. Orders zijn er om gehoorzaamd te worden — niet om te worden geanalyseerd,
besproken of om over te theoretiseren.

KRIJGSRAAD
Wat zou u vinden van soldaten, die door hun commandant in een gevaarlijk gevechtsterrein gezonden,
begonnen te bidden: "O Heer, toon mij of het Uw wil is om voorwaarts te gaan! Wat zou u daarvan denken?
Wat zou er gebeuren? Als zij dit hardnekkig zouden volhouden, dan konden ze voor de krijgsraad worden
gebracht.
Ik ben bang dat vele aardige mensen voor de hemelse krijgsraad worden gebracht voor het feit dat zij niet
uitgingen en van het Evangelie getuigden, terwijl onze Commandant ons allen duidelijk gezegd heeft dat te
doen.
Christus zal zeggen: "Gaat weg van Mij, naar het eeuwige vuur (het vonnis van de krijgsraad waardoor een
mens buiten het Koninkrijk Gods blijft) ... Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik
heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet
gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht". Wat een
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goede beschrijving van verloren zielen! Hongerig naar de waarheid, dorstig naar het waarachtige leven, van
God vervreemd, naakt in hun zonden, ziek en gevangen door kwalen en gebondenheden.
In het leger worden de orders om "te gaan" om "voorwaarts te gaan", gegeven om gehoorzaamd te worden.
Hoeveel te meer geldt dat in het Koninkrijk Gods!
Jezus Christus stierf voor de gehele wereld. Zijn bloed werd vergoten voor de vergeving van zonden van
iedere zondaar op aarde die Hem wil aanroepen. Maar "hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Wien zij niet
geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van Wien zij niet gehoord hebben?"
"Zo is dan het geloof (om gered te worden) uit het horen (van)...... het Woord van Christus".
U en ik zijn de getuigen, de belijders, de stemmen, de predikers, de instrumenten, waardoor deze
wereld het Evangelie moet "horen". Christus leeft en werkt DOOR ONS.
Dit is het laatste wat Jezus ons opdroeg te doen. Dit was geen voorstel; dit was een opdracht. Dit is de vierde
fundamentele reden waarom ik een zielenwinner ben. Ik moet aan de orders gehoorzamen. IK HEB GEEN
KEUS!
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DE VERGETENEN
DE VIJFDE REDEN WAAROM IK EEN ZIELENWINNER BEN IS VANWEGE
DE ONVERVULDE PROFETIEEN BETREFFENDE CHRISTUS’
WEDERKOMST!

H

ET IS BIJNA "fundamenteel" geworden dat predikers de spoedige wederkomst van Christus

beklemtonen door te verklaren dat "elke profetie, die aan Zijn tweede komst vooraf gaat, in vervulling is
gegaan.
Maar dat is niet waar. Het wellicht belangrijkste teken van alle is NIET in vervulling gegaan. Dat is het teken
dat mij, evenals u, aangaat.
Het is het teken dat ons als Christenen betrekt in onze opdracht als getuigen.
Jezus noemde duidelijk verscheidene "tekenen van Zijn komst". Hij sprak van valse christussen, oorlogen,
strijd tussen de volkeren, hongersnoden, pestilenties, aardbevingen, vervolging, misleiding, gebrek aan
heiligmaking, enz. (Matth. 24:4-12). Toen voegde Hij eraan toe: "En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de
gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn" (vers
14).
Dit werd nog niet gedaan! Dit was Christus’ laatste opdracht voordat Hij wegging. Hij zei zoveel als: "Gaat
heen naar alle volkeren en verkondigt ieder schepsel het Goede Nieuws. Zodra u dit doet, zal Ik terugkeren."
Ik stel me voor dat de onstuimige Petrus, Johannes aanstootte en zei: "Vooruit, Johannes, laten wij ons
haasten. Dit vergt niet zoveel tijd. Dan komt Hij weer bij ons terug."
De Eerste Gemeente verstond haar opdracht. Niet alleen de Apostelen, maar iedere gelovige was een getuige.
Dag aan dag, in de huizen, op de straten, bij de waterputten, op de marktpleinen en op de wegen, predikten zij
Christus en wonnen zij zielen. Hun Christelijk getuigenis had iets ten doel. Zij wilden — ondanks dodelijke
tegenstand — zo snel mogelijk "ieder schepsel", "alle volkeren" bereiken, omdat Jezus Christus zou terugkeren
zodra zij klaar waren. Daarom getuigden zij. Zij wisten dat Christus niet dood was; maar dat Hij IN HEN
leefde om dezelfde dingen te doen die Hij deed voordat Hij gekruisigd werd. Zij begrepen dat Christus slechts
DOOR HEN kon spreken en getuigen.
Deze passie om zielen te winnen had de eerste Christenen zo aangegrepen, dat zij het Evangeliegetuigenis
verbreidden over het grootste deel van de toenmalig bekende wereld. Dwars over de Middellandse Zee naar
het zuiden ging de boodschap, totdat op een gegeven moment overal in Noord-Afrika Christelijke bedehuizen
waren. Stormen, en gevaren op zee en op reis over land, en alle denkbare ontberingen trotserend, brachten zij
de boodschap verder met een ongeëvenaarde dapperheid.
Maar toen, in plaats van met kamelen vanaf de zuidkant van de Sahara de Afrikaanse oerwouden binnen te
trekken, of naar het Oosten door te stoten over de bergketenen, of naar het noorden naar de heidense
volksstammen, geraakten zij meer geïnteresseerd in het behouden van wat zij hadden dan in het doorstoten
naar de "uitersten der aarde". Conferenties kwamen in de plaats van evangelisatie. Twistgesprekken over
leerstellingen vervingen het persoonlijk getuigen. Spoedig begon de Kerk haar kracht te verliezen en zij zonk
weg in de Middeleeuwen. De Christenen verloren de fundamentele zienswijze: "CHRISTUS IN U". De
Middeleeuwen kwamen toen de Christenen zichzelf individueel niet langer beschouwden als Christus’ Lichaam
en als Zijn stem; ze riepen organisaties en kerkgenootschappen in het leven en begonnen die dingen DE
KERK te noemen. Er heerste duisternis en Christus was van de zondaars afgesneden.
Eerst na honderden jaren, toen Maarten Luther besefte dat "de rechtvaardige door het geloof zal leven" en de
Reformatie plaatsvond, begon de Kerk aan haar langzame terugkeer tot de evangelisatie van de Eerste
Gemeente. De Wesleys met de heiligmaking en de Pinkstergroepen met de doop met de Heilige Geest waren
verdere stappen in de langzame herleving van de Kerk.
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Vanuit Gods standpunt gezien werden deze waarheden opnieuw ontsluierd, opdat de ware Christenen
bekrachtigd zouden worden om te getuigen in "de gehele wereld", onder "alle volken", tot "de ganse
schepping" — en zo de Koning zouden terugbrengen.

ZIJ LIETEN DE VERLORENEN IN DE STEEK
Maar de Kerk nam Gods standpunt niet in. De traditie aangaande Christus’ wederkomst verblindde hen voor
het "Doel van Pinksteren". In plaats van met kracht tot de zondaars te getuigen, in de huizen, op de straten,
op de markten, enz., daar waar de zondaars zijn, splitsten zij zichzelf door duizend en één sektarische
grenzen en kerkelijke naamplaatjes. Ze lieten de vergetenen over aan hun deerniswekkend lot, terwijl zij zich
splitsten in godsdienstige verenigingen en vergaderingen — niet om tot de onbereikten door te dringen, maar
om hun leerstellingen te verdedigen, bekeerlingen te maken onder de andere groepen, of om zichzelf te
behagen met hun eigen godsdienstige opvattingen.
Zij hebben zich niet bekwaamd in het "uitgaan, daar waar de zondaars zijn".
Wij kunnen nooit tot de wereld — tot de massale, onkerkelijke mensenmenigten — getuigen van binnen uit
onze heiligdommen. Zondaars gaan niet naar de kerk. De Kerk werd opgedragen naar de zondaars te
gaan. "Gaat UIT in de straten en wegen van de stad"; Gaat UIT op de wegen en de paden"; "GAAT heen
in de gehele wereld naar de ganse schepping".
Christus heeft nooit gezegd dat wij de Kerk moesten IN gaan, de klok moesten luiden en moesten bidden dat
de zondaars BINNEN zouden komen. Hij zei: "Gaat UIT" naar de plaats waar zij zijn en wint hen — niet
in godsdienstige heiligdommen, maar DAAR WAAR DE ZONDAARS ZIJN.
Dit werd niet gedaan. Dit Evangelie is nog niet gepredikt "tot een getuigenis voor alle volken" en Christus zei
dat dit gedaan "zal" worden, voordat Hij zou wederkomen.
Meer dan tweederde van onze generatie is thans onbekend met het Evangelie. Zij hebben het nog nimmer één
keer gehoord. Zij zijn de vergetenen van onze generatie. Ik vraag: Waarom zou iemand het Evangelie twee
keer horen alvorens iedereen het één keer heeft gehoord?
Meer dan duizend volksstammen hebben nog nooit een Evangeliegetuigenis gehad.
Het bereiken van deze volksstammen is daarom HET teken dat Christus voorzegde, maar dat nog niet is
vervuld. Dit is het teken dat u en mij aangaat. Wij zijn belast met de verantwoordelijkheid om de onbereikten
te bereiken met het Evangelie van Christus.
DAT IS DE VIJFDE REDEN WAAROM IK EEN ZIELEN WINNER BEN.
Dit is de reden waarom ik doe wat ik kan om zielen te winnen, en waarom ik ieder ander Christen oproep een
zielenwinner te worden.
Dit is de reden waarom ons zendingsgenootschap een heel arsenaal van "werktuigen voor de evangelisatie"
heeft opgebouwd, waarmee wij zielenwinners over de hele wereld kunnen uitrusten om hun zielenoogst te
vergroten — om uit te gaan op zoek naar de vergetenen.
Dit was Christus’ laatste gebod.
Dit was het enige dat Hij ons overliet te doen. Toch is dit het enige dat de Kerk nog steeds niet gedaan heeft.

EEN SLAG IN HET GELAAT
Wat een slag in het gelaat geven de communistische guerilla’s ons! Heeft u daarover wel eens nagedacht? Zij
dringen landen binnen door infiltratie onder de onderontwikkelde mensen. De communistische leiders trekken
zich dan terug naar de heuvels, naar de oerwouden, naar de moerassen en oefenen vandaar heerschappij over
de plaatselijke bevolking uit. Na zich eenmaal heimelijk onder deze onwetenden te hebben begeven, waar
ziekten en armoede alom heersen, organiseren zij guerillabenden en beginnen zij met hun bliksemsnelle
bestokingen van gehuchtjes, grote dorpen, vervolgens steden, en tot slot met het omverwerpen van de
bestaande regeringen.
En zo gaan de communistische (anti-Goddelijke) leiders juist naar die volkeren die de Kerk verwaarloosd
heeft. Zij betalen elke prijs, brengen elk offer, om onder deze armste volkeren te leven.
40 Zielenwinnen, T.L. Osborn

DE VERGETENEN
De moderne zendeling in de moderne Organisatie heeft het vaak ontbroken aan moed om die klassen van de
bevolking binnen te dringen; hij kon zijn comfort niet meenemen naar die gebieden; daarom liet hij die
volksstammen aan hun lot over om zonder Christus te sterven. Terwijl de communisten hun leraars erop
uitsturen, die volkomen "inheems" leven en zelfs het grootste offer brengen — dat van de dood — om deze
volksstammen te organiseren in rebellerende groepen. De vergetenen zijn een pion geworden in hun
goddeloze aanspraak op de wereld.
Wat de Kerk niet gedaan heeft, dat heeft de vijand gedaan. De bevolkingsklassen die door de Kerk
verwaarloosd werden, zijn broeikassen voor vijandelijk zaad geworden. Ik zeg: wat een slag in het gezicht van
de Christelijke Kerk! De communisten gaan daar waar de Kerk nog steeds niet gegaan is. Zij veroveren de
onbereikte machten. En zie eens wat ze ermee gedaan hebben.
Toch beweren vrome kerkelijke leiders braaf dat "alle tekenen in vervulling zijn gegaan; ja, kom haastig, Here
Jezus." Wat een gemakkelijk opvatting! "Wij zijn gered. Wij zijn rein. Kom, Jezus, en haal ons uit al die zonde
om ons heen. Maak U geen zorgen over al die weerzinwekkende mensen. Zij zijn de overblijvenden — de
vergetenen. Wij zijn de UITVERKORENEN. Breng ons bij Uzelf, Heer!"
Onze plicht als Christenen is niet veranderd, sinds Christus Zijn opdracht gaf. Wij moeten EERST het
Evangelie brengen aan alle volkeren. Dan zal het einde komen. Dat is de reden waarom ik een zielenwinner
ben. Deze profetie is nog steeds onvervuld. Ze gaat MIJ aan — en ze gaat U aan. Christus stierf voor de
"ganse schepping". Hij wil "de ganse schepping" bereiken. Maar Hij kan haar alleen bereiken DOOR ONS,
omdat WIJ thans Zijn Lichaam zijn.
Daarom werd het grootste gedeelte van mijn openbare bediening verricht onder de onkerkelijke massa’s in
andere landen — onder hen die door de grote kerkgenootschappen vergeten werden. Zij zijn de onbereikten.
Zij zullen niet naar de kerk komen. Wij moeten hen opzoeken — DAAR WAAR ZIJ ZIJN, zodat
Christus DOOR ONS tot hen kan spreken. Wij moeten hen bereiken met inspanning van al onze krachten,
met opoffering van ons leven, met gebruik van onze middelen. Dat is niet de "kriebel in het reizigersbloed"; ik
zou zoveel liever mijn leven leiden, omringd door huiselijk comfort, maar mijn plicht als Christen is te
getuigen tot het maximale aantal zielen met alle middelen die mij ter beschikking staan. Dit is hetgeen wij doen
— waarom wij het doen — en waarom wij het moeten blijven doen.

ONZE ONVOLTOOIDE TAAK
Jezus zei in Marcus 13:10: "En aan alle volken moet EERST het Evangelie gepredikt worden".
Wist u dat in meer dan 1700 talen van de ruim 3200 talen die gesproken worden, nog geen enkel Bijbelgedeelte
gepubliceerd werd?
Heeft de Kerk dan gedaan wat Christus duidelijk zei dat "eerst moet" geschieden? Nee, dat heeft ze niet. Dit is
de vijfde reden waarom ik een zielenwinner ben. Deze profetie is nog niet in vervulling gegaan.
Daarom publiceert ons Evangelisatiegenootschap geloofsboeken en reddingstraktaten met tonnen tegelijk in
ruim 100 belangrijke talen. Wij moeten ons uiterste best doen. Wij moeten deze vergetenen bereiken. Zolang
geloofspartners ons een deel van hun inkomen sturen, zullen wij doorgaan met het Evangelie te publiceren in
steeds meer dialecten — voor zover het in ons vermogen ligt. Dit MOETEN WIJ EERST doen. Dan zal
Christus wederkomen.
Maar een of ander kerkelijk leider met overtuigingskracht, die het geweten van zijn leken tracht te behagen,
sust hen door te zeggen dat hij gelooft dat elk "volk" vroeg of laat het Evangelie gehad heeft. Daarom is al wat
zijn gemeenteleden moeten doen: trouw zijn aan hun kerk, rein blijven, en klaar zijn om te gaan wanneer
Christus zal komen.
Klaarblijkelijk wist onze Heer dat dergelijke stemmen zouden opgaan. Daarom toonde Hij Johannes in de
Openbaring de dingen die zouden komen. Hoofdstuk 7:9-10 is heel belangrijk voor de zielenwinner.
Johannes zei: "Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en
natiën en talen stonden voor den troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in
hun handen.
"En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onzen God, die op den troon gezeten is, en van
het Lam."
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Dit is de menigte geredde mensen, bijeen om voor Gods Troon Hem te aanbidden.
Wat Johannes daar zag, ZAL GEBEUREN ZOALS HIJ HET ZAG! De Openbaring kan niet liegen.
Onder de menigte, die grote schare, waren mensen "uit alle volk". Hebt u daarop gelet? Eerst worden de
"volkeren" genoemd. Sommigen zeggen: "Ik weet zeker dat alle volkeren het Evangelie gehoord hebben". Ja,
misschien wel: Maar het visioen was nauwkeuriger bepaald dan alleen tot de "volkeren". De Heilige Geest ging
verder en toonde alle "stammen en natiën en talen".
Indien Christus vandaag zou wederkomen, dan kon dit beeld niet verwezenlijkt worden op de wijze zoals
Johannes het zag. Om tot die schare te behoren, moeten zij het Evangelie horen, het geloven, en verlost
worden door het bloed van het Lam. Maar "hoe geloven in Hem, van Wien zij nooit gehoord hebben?"
(Rom. 10:14). En hoe kunnen zij het Evangelie van Christus horen, als Hij niet DOOR ONS kan spreken? Wij
zijn thans Zijn Lichaam, Zijn lippen, Zijn stem. Daarom moeten wij gaan en Christus door ons laten spreken
tot hen. Dat is de enige manier waarop zij kunnen horen en geloven.
2.000 "stammen" hebben het Evangelie niet gehoord — zelfs niet één keer. Christus is niet in staat geweest
hen te bereiken, omdat de Christenen niet naar hen zijn toe gegaan — en Hij zal geen engelen zenden om
datgene te doen wat Hij DOOR ONS wil doen. Deze "stammen" zijn de vergetenen. Als Christus
vandaag zou komen, dan zou niemand uit deze "stammen" voor de Troon staan. U en ik hebben Hem niet in
de gelegenheid gesteld hen te bereiken.
In 1.700 "talen" is nog geen enkel gedeelte van let Evangelie gepubliceerd. Als Christus vandaag zou komen,
dan zou niemand van die 1.700 "talen" daar aanwezig zijn om te roepen: "De zaligheid is van onzen God en
van het Lam." Deze profetie is nog steeds niet in vervulling gegaan. Dit is de vijfde reden waarom ik een
zielenwinner ben.

GODS TEGENZET TEGEN HET COMMUNISME
Dat is de reden waarom ons zendingsgenootschap momenteel ruim 2.500 inheemse "soldaten te voet", zonen
uit eigen land, inheemse zendelingen, ondersteunt; zij worden met onze hulp in staat gesteld uit te gaan naar
deze onbereikte streken en volksstammen om hen het Evangelie te prediken. Sinds 1953 hebben wij meer dan
10.000 van zulke mensen ondersteund; zij bereikten ruim 30.000 gebieden en volksstammen en dorpen met
het Evangelie. Dat is zielen winnen. Dat is het enige antwoord op het communisme — Gods tegenzet tegen
de guerillataktiek van de vijand. Dit is evangelisatie! Dit is wat Christus ons opdroeg te doen. Dit is het Leven
brengen aan de vergetenen.
Daarom doen wij alles wat wij kunnen om de onbereikten te bereiken. Daarom geven wij maandelijks
TONNEN traktaten uit, produceren wij duizenden Evangelisatiefilms en geluidsbanden, ondersteunen wij
duizenden mensen uit de landen zelf, leveren wij honderden bandrecorders, filmprojectors dynamo’s —
"werktuigen voor de evangelisatie" — zelfs grote mobiele evangelisatie-eenheden (dozijnen stuks hiervan
bevinden zich reeds op de zendingsvelden) — dit alles naast onze eigen kruistochten.
Deze dingen worden niet gedaan om respect af te dwingen voor Amerika of Engeland, of om naam te maken;
maar om verloren zielen te winnen. "Wee mij, indien ik het Evangelie niet predik" met alle denkbare
middelen.
Daarom roepen wij trouwe Christenen op met ons samen te werken. Door uw aandeel in deze arbeid wordt u
een zielenwinner onder de vergetenen en zult u evenzeer beloond worden als degene die naar de frontlinies
gaan.
Wij spreken over Christus’ tweede komst; miljoenen hebben nimmer van Zijn eerste komst gehoord. Wij
dringen aan op verdere zegeningen; deze vergetenen hebben nimmer een eerste zegen gesmaakt. Wij
argumenteren over een nieuwe vervulling met de Geest; menigten hebben nimmer een eerste vervulling
ervaren. DAT IS NIET RECHTVAARDIG. Waarom zou hen die op de eerste rij zitten voor de tweede maal
worden opgediend, alvorens de hongerigen op de achterste rij voor de eerste maal is opgediend.
Wij en deze bediening zijn gewijd aan de "achterste rijen", aan de "onkerkelijken", aan de "onbereikten", aan
DE VERGETENEN. Dat is onze belangrijkste taak.
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HET BLOED DER ZONDAARS
DE ZESDE REDEN WAAROM IK EEN ZIELENWJNNER BEN IS DAT IK
NIET HET BLOED DER ZONDAARS AAN MIJN HANDEN WIL HEBBEN!

E

EN VAN DE Schriftgedeelten die mij als jong Christen het meest ontnuchterden, was Ezech. 3:17-20.

God legt met name Zijn dienstknechten de verplichting op zich uit te spreken tegen de ongerechtigheid — de
zondaars te waarschuwen, dat zij zich van de zonde moeten bekeren.
"Mensenkind, u heb Ik tot wachter.... aangesteld. Gij zult hen uit Mijn Naam waarschuwen.
"Als ik tot den goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven — en gij waarschuwt hem niet... teneinde hem in het
leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, MAAR VAN ZIJN BLOED
ZAL IK U REKENSCHAP VRAGEN".
(Zie ook hoofdstuk 33:8, waar deze verplichting op vrijwel identieke wijze opnieuw onder de aandacht wordt
gebracht.)
Vervolgens herhaalt God dit bevel opnieuw in Ezech. 33:6
"Wanneer de wachter het zwaard ziet komen. doch niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd
wordt — en het zwaard komt en rukt iemand van hen weg, dan wordt hij weggerukt in zijn eigen
ongerechtigheid, MAAR VAN ZIJN BLOED ZAL IK DEN WACHTER REKENSCHAP VRAGEN".
Hier zijn drie getuigenissen — dat is voldoende —om ons te doen weten dat wij zelf iets voor de verloren
zielen moeten doen. Anders zullen wij voor hen verantwoordelijk gesteld worden.
Ik geloof sterk in een persoonlijke, praktische toepassing van Bijbelteksten. Laten wij een van die teksten
lezen, toegepast op de hedendaagse zielenwinner.
"Christen, u heb Ik tot wachter aangesteld. Wanneer gij een woord uit Mijn mond hoort, zult gij hen uit Mijn
Naam waarschuwen. Als ik tot de zondaar zeg: Gij zult zeker sterven — en gij waarschuwt hem niet en
spreekt niet om de zondaar voor zijn zondige weg te waarschuwen, teneinde hem in het leven te behouden,
dan zal die zondaar in zijn eigen ongerechtigheid sterven, MAAR VAN ZIJN BLOED ZAL IK U
REKENSCHAP VRAGEN. Maar als gij de zondaar waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn zonde en
van zijn zondige weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven: MAAR GIJ HEBT UW LEVEN
GERED."

DIT WAS DE STUWKRACHT VAN MIJN LEVEN
"Van zijn bloed zal ik u rekenschap vragen". Als ik die woorden lees, dan beef ik. Deze Bijbeltekst is de
stuwkracht van mijn leven geweest, sinds ik een zeer jong Christen was. Ik wil het bloed der zondaars niet
aan mijn handen hebben.
Dat is de zesde reden waarom ik een zielenwinner ben!
Daarom ben ik evangelist.
Daarom hebben mijn vrouw en ik onze mooiste levensjaren besteed aan wereldwijde
evangelisatiekruistochten.
Daarom hebben wij dit werk uitgebreid door ruim 10.000 inheemse predikers — als zendelingen onder de
onbereikten — te ondersteunen.
Daarom publiceren wij elke dag ruim een TON aan evangelisatielectuur in meer dan 100 talen en dialecten.
Daarom produceren wij wonderfilms en preekbanden in meer dan 50 belangrijke talen, als "werktuigen" voor
het winnen van zielen.
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Daarom dragen wij de enorme last van deze wereldbediening — wij kunnen hem eenvoudig niet van ons af
leggen.
Daarom gaan wij steeds weer uit.
Dat is de reden van alle activiteiten van deze bediening.
Wij zijn wachters! Wij hebben het Woord van de Heer ontvangen. Wij moeten de verlorenen waarschuwen
"om de komende toom te ontvlieden". "Wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig". Ik wil geen bloed
van zondaars aan mijn handen —niet in eigen land en met daarbuiten. Daarom ben ik een zielenwinner.
Ik weet wel dat deze bediening alléén de wereld niet voor Christus kan winnen. Maar wij werken eraan, alsof
het alleen van ons afhing.
Indien wij niet allen kunnen winnen, dan kunnen wij er tenminste enigen winnen — en wij zullen zwoegen
alsof de hele taak op onze schouders rustte.
Een intellectuele, vooraanstaande zakenvrouw maakte een rondgang door de wereldevangelisatie vestiging in
Tulsa (Oklahoma, U.S.A.). Zij vroeg mij te spreken en werd daarom in ons kantoor ontvangen.
Ze was nieuwsgierig en intelligent. Ik beantwoordde haar indringende vragen, waarna zij een oordeel over mij
trachtte te vormen door als laatste vraag te stellen: "Ds. Osborn, u schijnt geheel op te gaan in wat u noemt:
wereldevangelisatie. Denkt u dat uw activiteiten alléén de hele wereld voor Christus zullen winnen?"
"Nee, mevrouw", antwoordde ik snel, terwijl ik haar recht in de ogen keek. "Maar ik ben van plan te zwoegen,
alsof het hele werk van mij afhing!"
Ze was klaarblijkelijk tevreden — en is sindsdien een van onze vele geloofspartners.
Egoïsme is niet wat ons beweegt. Persoonlijke eerzucht is iets dat de jeugd eigen is, en heeft hier niets mee van
doen. Ik ben een zielenwinner omdat ik Gods bevelen ernstig heb genomen. Ik wil niet dat mij rekenschap
gevraagd wordt van het bloed der zondaars. Zó ligt de zaak eenvoudig!
Ik ben van mening dat het belangrijkste werk in het leven van ieder Christen — ik spreek niet van predikanten,
maar van gewone Christenen — is: getuigen tot de zondaars. Christus kan de verlorenen slechts bereiken
DOOR mensen in wie Hij woont.
Zielen winnen is niet iets dat wij in onze vrije tijd, of in de vakantie, doen. Zielen winnen is dagelijks
Christendom in de praktijk. Wij zijn gered om het te vertellen. Wij zijn Christus’ stem — Zijn mondstuk. Als
wij zwijgen, wordt Christus het zwijgen opgelegd, want wij zijn Zijn Lichaam; Hij kan slechts werken door
ons.
Het staat mij niet vrij dit te doen wanneer het mij uitkomt. Zielen winnen is mijn voornaamste zending in het
leven...... de passie van mijn leven!
Moge God bewerken dat "Zielen Winnen" het voornaamste onderwerp zal worden op elke Bijbelschool, op
elke zondagsschool, op elke jeugdvereniging, op elke Bijbelconferentie. (Ik sta verbaasd over het gebrek aan
opleiding hierin. De Bijbelscholen geven allerlei cursussen, uitgezonderd een cursus in eenvoudig, praktisch
zielen winnen).
De Christenen studeren voor alle denkbare beroepen en functies Zij behoorden het winnen van zielen te
bestuderen, want dit is de grootste taak van iedere gelovige. Méér Christenen zouden dat doen, indien hen
geleerd zou worden dat zij, individueel, Christus’ Lichaam zijn — de Kerk, en dat Christus slechts kan
werken en spreken door het Lichaam waarin Hij woont — de gelovige.
Op de vloer in de ontvangsthal van onze erelidevangelisatie vestiging te Tulsa ligt een prachtige, vinyl
vloerbedekking, met een diameter van ruim 10 meter, waarin de wereldkaart is ingelegd. Rondom de
cirkelvormige, vinyl wereldkaart staat in blokletters ons motto: "Our Supreme Task is World Evangelism"
("Onze grootste taak is wereldevangelisatie").
De aandacht van iedereen die ons "Worlditorium Art Center (*)" — Tulsa's nieuwe wereldmijlpaal —
bezoekt, wordt op dit motto gevestigd. Het bepaalt de sfeer van de hele rondleiding.
(*Een unieke, permanente tentoonstelling van wereldkunst, die de noodzaak om de wereld te evangeliseren op
voortreffelijke wijze tot uitdrukking brengt.)
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Onze gids wijst op het feit dat dit een wereldomvattende bediening is. Toen God liefhad, had Hij een wereld
lief. Toen Hij Zijn Zoon gaf, deed Hij dat voor een wereld. Toen Christus stierf, stierf Hij voor een wereld.
Gods visie is een wereldvisie. Onze visie moet zijn zoals de Zijne.

HOE BREED IS UW VISIE?
Te veel mensen zijn begrensd in hun visie. Zij zien slechts hun omgeving. Zij denken slechts aan hun
gemeente of kerkgenootschap en hebben voor al wat daar buiten valt geen belangstelling.
Anderen hebben een bredere visie, die hun gehele provincie of district of bevolkingsgroep bestrijkt, en zij
willen graag dat gebied evangeliseren, maar zij voelen zich niet verantwoordelijk voor wat buiten die grens valt.
Weer anderen zien hun hele land en willen geven en bidden voor de evangelisatie van hun eigen land. Maar
ook zij zijn beperkt in hun visie; zij zijn, wat wij noemen, "nationalistisch" in hun belangstelling voor het
winnen van zielen.
Dan vinden we anderen, die een nog bredere visie hebben, die zich uitstrekt tot hun gehele werelddeel. Zij
hebben belangstelling voor de evangelisatie van hun werelddeel en zijn bereid elk offer te brengen om hun
continent te bereiken. Maar zelfs dezen zijn begrensd.
MAAR tenslotte zijn er de weinigen die Gods visie hebben — een wereldvisie — een Johannes 3:16 visie. Zij
zien Europa, Azië, Afrika, Noord- en ZuidAmerika, Australië, de eilandenrijken — "de gehele wereld", "ieder
schepsel". Zij hebben een wereldomvattende visie.
Met reizen per straalvliegtuig, met radio en Telstar televisie, leven wij op een dichtbevolkte, kleine planeet. Als
Christenen moet onze visie een wereld-visie zijn. Barrières tussen de verschillende rassen en politieke
belemmeringen zijn even vreemd aan Gods plan als kerkelijke en sektarische verdeeldheid.
O, waren er maar meer Christenen die niet vragen tot welke kerk u behoort, of van welk ras u bent, of welke
geloofsbelijdenis u onderschrijft: maar die alleen vragen: Kent u Jezus Christus, de Zoon van God, als uw
persoonlijke Heiland en Heer?
Vele malen ben ik aan boord van een vliegtuig gestapt. Na de startbaan van een luchthaven te hebben verlaten
en tot een hoogte van 10.000 of 12.000 meter te zijn gestegen, keek ik omlaag over het uitgestrekte land,
terwijl ik vloog over landen, en werelddelen, daarna over oceanen, eilanden en weer landen. Als ik dan vanaf
grote hoogte omlaag keek, dan dacht ik na over die zielenwinners die ik had achtergelaten en die "begrensd"
waren in hun visie. Zij zaten gevangen binnen de muren van hun eigen kerkgenootschap of belijdenis; zij
konden niet buiten de grenzen van hun stad of gebied of land zien. Zij hadden niet gereisd en wilden niet
luisteren naar hen die dat wel gedaan hadden. Zij waren plaatsgebonden en hadden gedachten die slechts naar
hun naaste omgeving uitgingen.
Het Licht dat God ons geschonken heeft, toen Hij ons eeuwig leven gaf, zou in donkere plaatsen over de hele
wereld schijnen, indien wij Gods visie bezaten en de grondwaarheid van het Christendom begrepen dat wij
thans Christus’ Lichaam zijn, waardoor Hij de wereld kan bereiken.
Nog een belangrijk woord in ons motto, daar op de vloer van de hal in de wereldevangelisatie vestiging, is
"grootste". Wij zeggen: "Onze grootste taak is wereldevangelisatie

ONZE GROOTSTE TAAK
Wij tonen door onze daden wat wij het belangrijkste vinden. Als het wereldwijd zielen winnen onze grootste
taak is, dan moeten wij het op de eerste plaats stellen.
Daarom worden de meeste van onze kruistochten overzee gehouden. Daarom wordt het grootste gedeelte van
onze lectuur gepubliceerd in talen voor de verre volkeren. Daarom wordt het overgrote deel van onze fondsen
gebruikt voor werkzaamheden in het buitenland. Daarom zijn de meeste van onze evangelisatieprojecten
gericht op de onbereikten. Daarom zijn de meeste van onze films en geluidsbanden en andere "werktuigen"
bestemd voor het winnen van zielen in andere landen. Wij brengen in praktijk wat wij prediken!
Wereldevangelisatie is onze grootste taak.
Als het uw grootste taak is, zult u hiervoor meer offeren dan voor iets anders.
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Als het uw grootste taak is, zult u er meer tijd aan besteden dan aan iets anders; meer van uw energie, van uw
plannen, uw streven, uw gedachten, uw geld, ja, van uw leven zelf!
Het is onze grootste taak, omdat het de enige manier is waarop wij kunnen voorkomen dat wij rekenschap
moeten geven van het bloed der zondaars.
Nog een belangrijk woord in het motto is "onze". Wij zeggen "onze grootste taak is wereldevangelisatie". Wij
zeggen "onze" omdat wij het als ons persoonlijk werk zien; ook, omdat "onze", ieder Christen omvat — ieder
wedergeboren kind van God.
Het heeft weinig zin een mooie leer of theorie te verkondigen, tenzij de mensen die persoonlijk op hun leven
toepassen.
Ik predikte een boodschap over "geven aan de zending" in een bepaalde kerk. Daarna nam de voorganger mij
even apart en zei: "Broeder Osborn, u hebt mij vandaag veranderd. Ik heb de zending nooit gezien als een
persoonlijke verantwoordelijkheid in mijn leven. Dat liet ik over aan de zendelingen. Ik besefte nooit dat ik
persoonlijk een zendeling/zielenwinner kon zijn, ook al ging ik zelf nooit naar het buitenland. Ik heb nooit
ingezien, dat ik mijn geld kon geven voor het ondersteunen van een plaatsvervanger, of om gedrukte of op de
grammofoonplaat opgenomen of gefilmde "predikers" te zenden".
Toen ging hij verder: "Ik was altijd erg trots op het zendingsprogramma van mijn kerkgenootschap. Ik vond
dit programma het beste van alle. Ik schepte erover op. Niet wat ik deed interesseerde me, maar wat mijn
kerkgenootschap deed. Ik sprak over mijn Organisatie, ons grote programma, onze vele zendelingen en
zendingsprojecten Ik verdedigde het als het beste programma. Maar, Broeder Osborn, ik moet u belijden dat
ik mij persoonlijk nooit enig offer voor de zending getroost heb. O ja, ik liet een dollar in de collecte vallen.
maar daar bleef het dan ook bij. Nu besef ik dat, indien ieder lid van mijn gemeente zo gedaan had als ik, wij
geen zendelingen zouden hebben om over op te scheppen. Het was voor mij een zaak van het
kerkgenootschap — maar nooit van mij persoonlijk."
ONZE grootste taak is het winnen van zielen. Dit is niet voor zendelingen, of predikers, of evangelisten, of
werkers. Dit is voor U en voor MIJ —onze taak — ons leven — ONZE opdracht — ONZE passie!
Wij hebben de geestelijken tot goden verheven. Zij zijn de "geroepenen". En de zendelingen zijn bijna
heiligen. Het mankeert maar weinig of wij zien een stralenkrans rondom hun hoofd.
De gewone leken hebben ongemerkt de indruk gekregen dat slechts zij die op de kansel staan, de "dienaars"
zijn. Maar laat mij u zeggen: Christus woont in iedere gelovige. Ieder Christen is Zijn getuige. Iedere
bekeerling is Zijn boodschapper. Christus wil spreken door iedere gelovige die kan praten of lopen. "Wij zijn
Zijn getuigen." Miljoenen mensen die niet naar de geestelijken willen luisteren, willen wel een echt persoonlijk
getuigenis van een toegewijde leek horen.
(Ik roep U op mijn boek "Secrets Asked Me Most" aan te vragen. Het is het handboek voor de zielenwinner
en zal u stap voor stap tonen hoe u zielen kunt winnen.)
Met de "werktuigen" die ons thans ter beschikking staan, is er voor niet één Christen een excuus om geen
getuige te zijn.
***
Een oude man huilde, terwijl hij mijn hand vastgreep. Hij liet mij zijn oude bandrecorder zien, die door
batterijen gevoed werd, en zei: "Broeder Osborn, u bent mijn prediker. Ik draag u met mij mee op uw
preekbanden, van huis tot huis, in ziekenhuizen, gevangenissen, herstellingsoorden, en ik plaats u op die oude
machine en u predikt voor mij. Daarna bid ik voor hen en zij worden gered en genezen. O Broeder Osborn
ik ben een zielenwinner. Dank God, dat ik in mijn oude jaren nog geleerd heb zielen te winnen."
Denk eens aan wat er gedaan zou kunnen worden, indien iedere gelovige een praktisch zielenwinner zou
worden.
Ik ben van mening dat ik verplicht ben te doen wat ik kan om zielen te winnen. Ik moet aan het zielen winnen
werken, ik moet over het zielen winnen nadenken, totdat ik erover droom. Het moet mijn passie zijn, mijn
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ijver; het moet mij verteren. Als ik mij geheel en al overgeef aan Christus, Die IN mij is, dan kan ik niet anders
zijn en doen, want HIJ is het Die in mij werkt.
Ik moet er steeds aan blijven denken waartoe Gods liefde voor mij Hem dreef. Indien "Zijn liefde in mijn hart
is uitgestort door den Heiligen Geest", dan moet ik gedreven worden door dezelfde passie die Hem dreef.
Sinds ik een jongen was, dacht ik na over manieren om voor Christus te getuigen. Die gedachten werden
visies. De visies spoorden mij aan tot gebed, Het geloof voegde daden toe aan die gebeden. Spoedig
werden die gedachten levende werkelijkheden.

INDIEN DE MENSEN MIJN GEDACHTEN HADDEN KUNNEN LEZEN
In 1953 woonde ik in Toronto, Canada, een zendingsconferentie van Dr. Oswald J. Smith bij. Terwijl ik daar
zat, droomde ik ervan inheemse "soldaten te voet" uit te zenden naar de verafgelegen fronten der evangelisatie
om het Evangelie te brengen naar de "uitersten der aarde".
Indien de mensen die dag, toen ik in The People’s Tabernacle zat, mijn gedachten hadden kunnen lezen,
zouden ze mij misschien uitgelachen hebben als een jeugdige, emotionele fantast.
Andere predikanten luisterden naar die rijzige, witharige, aristocratische woordvoerder van de zending —
Oswald J. Smith —, terwijl hij pleitte voor de zaak van de wereldevangelisatie zij waren onder de indruk, zij
maakten aantekeningen over statistieken, zij bewonderden zijn bekwaamheden — maar zij deden niets. Maar
die statige heer ontstak een onuitblusbaar vuur in de ziel van deze jonge predikant uit Oklahoma. Een nieuwe
visie had zich geworteld in de Schrift. Spoedig werd de "lnheemse Evangelisatie" geboren en een nieuwe dag
brak aan voor de Volle Evangelie zendelingen.
Sinds 1953 heeft geen enkele Volle Evangelie zendeling behoeven te zeggen: "Wij zouden graag de
onbereikten in onze gebieden willen bereiken, maar het ontbreekt ons aan fondsen." Dit alibi werd generaties
lang gebruikt — maar het is de afgelopen 13 jaar niet gerechtvaardigd geweest.
Wij hebben iedere Volle Evangelie zendeling ter wereld fondsen aangeboden om iedere inheemse prediker, die
zij als "full time" zendelingen naar de onbereikten willen sturen, te ondersteunen. Sommigen maken geen
gebruik van onze hulp, niet omdat ze niet beschikbaar is — maar dikwijls vanwege de kerkelijke barrières die
zij zelf opwerpen.
Wij hebben het Evangeliegetuigenis ondersteund voor al meer dan 30.000 voorheen onbereikte volksstammen
of gebieden of dorpen. Denkt u zich eens even in!
Elke week worden op die wijze vijf nieuwe kerken gesticht en geopend en financieel onafhankelijk
van ons, zodat onze hulp wordt ingetrokken. Dat is ruim 250 nieuwe kerken per jaar! Dit is geen theorie;
deze methode werkt!
Zo is het met elke tak van deze wereldbediening gegaan; eerst was het een droom, toen een visie, en daarna
brachten gebed, geloof en daden het tot stand als een methode om miljoenen verloren zielen te bereiken.
Maar de eerste stap is de Bijbel en de opdracht van onze Heer voldoende te geloven om uzelf te wijden aan de
gehoorzaming ervan. Alleen dit zal u aan het denken, aan het dromen zetten over manieren waarop U zielen
kunt winnen.
Er zijn wel duizend ideeën die de gewone, alledaagse leken kunnen verwezenlijken om zielen te winnen.
Graag dring ik er bij u op aan mijn boek "IMPACT" te lezen (in het Nederlands verschenen onder de titel
"DOORBRAAK"); het is het standaardwerk voor zielenwinners in deze generatie. Het zal uw ziel in vuur
zetten. Het laatste hoofdstuk ervan wijst u talloze manieren aan waarop U iets kunt doen aangaande de
verloren zielen.
Ik ben er verantwoordelijk voor — en U OOK, indien u een waarachtig Christen bent — om alles te doen wat
wij kunnen bedenken om verloren zielen te vinnen. Alle creatieve mensen zijn denkers. Allen die iets in hun
leven presteren, zijn dromers, denkers, plannenmakers — vervolgens daders.
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WELKE PRIJS? — KRITIEK
En mensen die ideeën krijgen en die de zaken aanpakken, worden altijd bekritiseerd. Dit hoort nu eenmaal bij
succes Critici volgen altijd het spoor van de mensen die iets bereiken.
Er zijn weinig Evangelisten die meer bekritiseerd werden dan ik. Waarom? Niet omdat ik in zonde viel; niet
omdat ik er met de vrouw van een ander van door ging; niet omdat ik ooit dronken geweest ben; nee, niet
omdat ik me ooit onrechtmatig fondsen heb toegeëigend, of omdat ik een verkeerde leer breng. Waarom
wordt deze Osborn-bediening bekritiseerd? Alleen omdat wij de mensen oproepen te offeren voor de zending
— omdat wij de zaken aanpakken! Laat sommigen kritiseren — wij evangeliseren!
Maar de man die slaagt, leert met kritiek te leven. Hij moet de juiste zienswijze omtrent kritiek verkrijgen. Als
kritiek hem ergert, zal hij terugvechten om zichzelf te rechtvaardigen. Als hij dat doet, heeft hij bij voorbaat
reeds verloren. Hij zal falen.
De man die slaagt, leert dat kritiek in wezen bewondering in een andere vorm is. De mensen bekritiseren
gewoonlijk alleen de man die vooraan gaat. De man die faalt, de man die geen succes heeft, de orthodoxe,
alledaagse man, trekt de aandacht niet. Hij is gewoon. Hij bereikt niets. Hij dwingt de mensen niet anders te
gaan denken. Hij bevindt zich in een sleur. Daarom zit het met hem wel goed!
Ik wil een werk doen. Ik heb ondervonden dat, indien u hoge doeleinden nastreeft, de gewone mensen de spot
met u zullen drijven. En wanneer u uw doel bereikt, zullen de critici waarschijnlijk tumult veroorzaken. Hun
levensdoel is kritiseren. En hun aandacht richt zich altijd op de moedige — de revolutionair.
Maar ik heb een paar dingen geleerd omtrent kritiek. Ik heb gemerkt dat het iemand doorgaans geen cent kost
om kritiek uit te oefenen. Zijn handelswaar is goedkoop en daarom overvloedig en kan dus genegeerd worden.
Ik heb gemerkt dat er twee groepen mensen zijn:
Mensen met problemen en mensen met oplossingen. Ik wil een man met oplossingen zijn. De man met
oplossingen is de man die nodig is. Iedereen kan problemen scheppen, ze bespreken, ze analyseren, ze
formuleren. Alleen de denker — de creatieve mens — de man van de daad heeft de oplossingen.
Een van de beste adviezen die ik ooit gelezen heb, stond in "Reader’s Digest". "Bestrijd het probleem niet;
ga door met de oplossing." Wat een meesterlijke gedachte!
Wij hebben onze tijd niet besteed aan het houden van conferenties over het feit hoe wij het communisme
dienen te bestrijden; wij zijn doorgegaan met de oplossing — het verbreiden van het Evangelie.
Wij zijn niet van de ene naar de andere kerkelijke leider gelopen om te discussiëren over de problemen van de
kerkelijke barrières die de Christelijke werkers verdeeld houden; wij zijn doorgegaan met de oplossing —
gezamenlijk zielen winnen.
Wij hebben geen vergaderingen gehouden om de behoefte aan Christelijke lectuur te bespreken; wij hebben
deze lectuur geleverd! Dat is de enige oplossing!
Wij hebben niet met zendingsgenootschappen gedebatteerd over de problemen inzake het bereiken van de
onbereikten; wij hebben de oplossing toegepast — door een voortdurend groeiend leger van zendelingen te
ondersteunen.
Een van mijn slagzinnen is steeds geweest:
"De communisten hebben hun ogen op de massa’s gevestigd, maar wij ook — en wij doen er iets aan, iets dat
werkt!" Dat is onze politiek! Daden! Geen conferenties. Daden! Geen theorie. Daden! Geen voorstellen.
Oplossingen! Geen problemen.
U kunt de problemen met betrekking tot het winnen van zielen bestrijden tot de oordeelsdag. Maar wat deze
oude wereld nodig heeft, is oplossingen!
Het kost u niets om zitting te hebben in comités om de problemen waarvoor wij ons gesteld zien uitvoerig uit
te werken. Daarom zijn er altijd zoveel mensen voor dat werk te krijgen. U kunt te allen tijde en overal een
comité of congres of vergadering bijeenroepen om problemen te bespreken.
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Maar de man die oplossingen heeft, moet zijn dienst aan de mensheid duur betalen. Oplossingen
kosten geld! Zij kosten levens! Zij vereisen toewijding! Iedereen kan overleg plegen. Ik wil een man met
een Oplossing zijn.
Sommigen hebben de "Inheemse Evangelisatie" hardnekkig bekritiseerd. Hun redeneringen zijn ouderwets,
traditioneel en bevooroordeeld. Ik ontwikkel en ben liever leider van een wereldprogramma dat ELKE
WEEK vijf nieuwe kerken sticht (die in eigen behoeften kunnen voorzien), dan dat ik achter een ambtelijk
bureau zit, mijn salaris incasseer en een programma van zo’n gehalte bekritiseer met het ondeugdelijke
argument dat "het verstrekken van financiële hulp aan een inboorling hem zal bederven.
Het zal de slechten bederven — maar niet de goeden — evenals een salaris de niet toegewijde zendeling of
voorganger of evangelist bederft — maar niet de goede.
De miljoenen onbereikte stamleden zijn een "probleem". Ik stel geen belang in theorieën of debatten;
"Inheemse Evangelisatie" is een OPLOSSING —en ze werkt. Daarom gaan we er mee door.
Onze wonderfilms zijn een oplossing! Miljoenen mensen worden door middel hiervan bereikt. Zo is het ook
met de preekbanden, de mobiele evangelisatie-eenheden, de tonnen lectuur. Wij gaan door met de oplossingen
— niet met het bespreken van de problemen.
Ik was in Afrika, Een zendeling toonde mij een wereldse zaak, die over 15 mooie geluidswagens beschikte,
volledig uitgerust om films te vertonen. Zij trokken voortdurend door de dorpen, verzamelden grote
menigten, vertoonden films en maakten reclame voor hun producten hun verkoopcijfers stegen enorm. Daar,
in die arme, inheemse dorpen, verdiende dat bedrijf veel geld.
Een paar zendelingen beklaagden deze gang van zaken. "Denk eens even in", zeiden ze dan, "die dorpen
worden overspoeld met allerlei zondige dingen, bier, sigaretten, sterke drank, enz., maar wij bereiken hen niet
met het Evangelie!"
Ik zei tot mezelf: "Het heeft geen zin hier te zitten en te praten. Ik zie een oplossing!"
Ik begon met een nieuwe, wereldwijde kruistocht, die moest voorzien in volledig uitgeruste, mobiele
evangelisatie-eenheden voor elk Volle Evangelie zendingsgenootschap dat hierom zou vragen — op
voorwaarde dat zij werkelijk ingesteld waren op het evangeliseren van de onbereikten.
Sindsdien hebben wij tientallen grote, mobiele eenheden, uitgerust met elk "werktuig" dat wij produceren in
de taal van het gebied, naar landen overzee verscheept. Tevens zonden wij een miljoen traktaten voor elke
eenheid die wij verzonden. DAT IS EEN OPLOSSING!
De communisten doen het. Wij kunnen het ook! Maar wij moeten HET DOEN — niet alleen erover praten.
Vele predikers van verschillende kerkgenootschappen hebben onze kruistochten bekritiseerd, onze
samenkomsten geboycot, hun gemeenten toestemming geweigerd om met ons samen te werken, alleen omdat
wij de mensen gevraagd hebben te offeren voor deze uitrusting. Sommigen zeggen: "Alles wat Osborn wil, is
geld".
Ik stel liever mijn reputatie in de waagschaal door iets te doen om zielen te winnen, door tientallen mooie
vrachtwagens naar de buitenlandse zendingsvelden te sturen, dan dat ik thuis zo’n programma voor de
onbereikten zit te bekritiseren.
Ik wil het bloed der zondaars niet aan mijn handen! Daarom ben ik een zielenwinner!
Kritiek leveren kost niets. Het kost iets om in een oplossing te voorzien.
Een beroemd staatsman heeft gezegd:
"Het is niet de criticus, die belangrijk is; niet de man die aantoont hoe de sterke man struikelde, of
waar de man die daden verricht beter had kunnen handelen. De eer komt toe aan de man die
werkelijk in het strijdperk staat — die in actie is, wiens gezicht besmeurd is met stof en zweet en
bloed, die zich vergist en telkens weer tekort komt, maar die zich inzet voor een waardig doel, die de
triomf van een grote prestatie kent — maar die, indien hij faalt, ten minste faalt tijdens een moedige
poging."
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Ja, kritiek, en de onbekwame mensen die deze kritiek leveren, zijn goedkoop en overvloedig! Maar
oplossingen, en de zeldzame mensen die deze oplossing vinden en toepassen, zijn waardevol en
schaars!
Critici komen en gaan, zij staan op en zinken weer in vergetelheid. Maar mensen met oplossingen zijn de
steunpilaren van de maatschappij. Het is niet voldoende om de zondigheid van deze generatie te betreuren;
u en ik hebben de oplossing. Wij zijn Christelijke getuigen. Wij zijn zielenwinners. Laten wij dan de oplossing
toepassen.
U kunt een hoeveelheid van onze gratis traktaten bestellen. Draag ze bij u en deel ze uit. Bestel onze
preekbanden of preek-grammofoonplaten; investeer een klein bedrag en koop een draagbare bandrecorder of
grammofoon. Ga uit daar waar de zondaars zijn. Wees een getuige voor Christus. Bestel mijn boek
"Secrets Asked Me Most". Volg de richtlijnen hiervan op.
Verwerp deze waardevolle middelen niet, omdat ik uw kerkelijk etiket niet draag. Ons etiket moet zijn:
Christus en Zijn Evangelie. Wij moeten "mede-arbeiders" van elkaar zijn. niet gescheiden door sektarische
muren. Verhef u boven die vooroordelen en word een zielenwinner voor God. Dat doe ik ook, op alle
mogelijke manieren: Ik doe het, omdat ik niet wil dat mij rekenschap gevraagd wordt van het bloed der
zondaars aan mijn handen. Dit is de zesde reden waarom ik een zielenwinner ben.
Wanneer u dan de blijdschap van het zielen winnen in eigen land ontdekt hebt, geef dan een deel van het geld
dat God u gegeven heeft en steun deze zelfde evangelisatiemiddelen overzee. U kunt een dozijn preekbanden
in een van de 50 belangrijke talen bekostigen ten behoeve van een inheemse, Christelijke werker; deze
preekbanden zullen in zijn dorp hetzelfde doen als wat u geleerd hebt thuis te doen onder uw eigen mensen.
Op die wijze zult u een zendeling zijn en delen in het loon voor iedere ziel die door die inheemse werker
gewonnen wordt.
Of bekostig 10.000 traktaten voor verspreiding in inheemse dorpen. Deze preekbanden of traktaten zullen
nooit afvallig worden, of moe raken, of hun boodschap wijzigen, of argumenteren, of immoreel worden, of
compromitteren. Zij behoren tot de beste zendelingen ter wereld. Zij gaan als uw plaatsvervanger.
Denk eens in! U kunt het zielen winnen tot de grootste passie van uw leven maken en u kunt door deze
zielenwinnende "werktuigen voor de evangelisatie" werkelijk Gods wereldvisie delen.
Maar u moet HET DOEN! Het is niet voldoende
om er alleen maar over te denken of te praten of voor te bidden. Zet uw overtuiging om in daden, en u kunt
dit vandaag nog doen, als u wilt. Moge God u helpen iets te doen terwijl het vuur brandt. Laat het niet doven.
Wakker het aan, handel ernaar, en het zal feller branden.
Wanneer u zich gewijd hebt aan deze belangrijkste taak, en uzelf systematisch getraind hebt uw uiterste best
te doen, dan "indien de zondaar zich niet bekeert van zijn zonde en van zijn zondige weg, dan zal hij in zijn
eigen ongerechtigheid sterven";
"MAAR GIJ HEBT UW LEVEN GERED".
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DE ZEVENDE REDEN WAAROM IK EEN ZIELENWINNER BEN IS
VANWEGE HETGEEN IK ERVAREN HEB

W

IJ ZIJN ZOJUIST teruggekeerd uit Honduras, Centraal Amerika, waar wij een nieuwe grote

Evangelie-kruistocht onder de minder bevoorrechten hebben gehouden.
Wij doen dit reeds sinds 1948. in meer dan 40 landen is de reactie dezelfde geweest.
De kruistocht in Honduras was gelijk aan onze 18 jaar geleden gehouden kruistochten op Jamaica, in Puerto
Rico en op Cuba. Dezelfde strategie, dezelfde boodschappen, dezelfde honger, dezelfde mensenmenigten,
dezelfde resultaten.
Dank God, dat, alhoewel wij ouder worden, het Evangelie hetzelfde blijft wanneer het gepredikt wordt in de
kracht van de Heilige Geest.
Over de hele wereld heb ik ondervonden dat mensen van alle rassen, godsdiensten en levensbeschouwingen
ernaar VERLANGEN God werkelijk te kennen. Zij hebben hun verschillende vormen van aanbidding, maar
hun ziel blijft leeg. Zij zoeken voortdurend naar realiteit, maar zijn nooit in staat te vinden wat zij zoeken. Zij
bidden op tienduizend verschillende manieren, maar zij krijgen geen antwoord. Zij zoeken God, maar kunnen
Hem niet vinden. Wanneer ze eenmaal een kans krijgen om het Evangelie te horen in eenvoudige taal, dan
stormen ze bijna naar voren om Jezus Christus als Heiland te ontvangen.
Alhoewel wij in Nigeria niet eenmaal predikten tegen hun ju-ju amuletten en fetisjen, die om hun benen, hun
middel, armen en nek hingen, begonnen zij die dingen van hun lichaam te rukken om ze op het podium achter
te laten, zodra zij hoorden van Christus en hoe zij Hem in hun leven konden ontvangen.

JUTEZAKKEN VOL MET AMULETTEN
Wij droegen grote jutezakken vol amuletten en fetisjen van het campagneterrein af. Het was voor hen
eenvoudige logica: Als de Zoon van de grote Schepper God in hun eigen leven wilde komen en bij hen en in
hen wilde wonen, dan hadden zij geen amuletten en fetisjen nodig om de demonen van zich af te houden,
Christus was voldoende!
Ik zei dat ik een zielenwinner ben vanwege hetgeen ik ervaren heb. Laat mij u vertellen wat ik bedoel.
In 1945 gingen mijn vrouw en ik als jonge zendelingen naar India. Er gebeurden maar weinig wonderen in
onze bediening. Wij begrepen niet wat echt geloof was. Wij wonnen een paar zielen, maar over het algemeen
faalden wij.
Als ik Jezus Christus predikte, dan namen de Hindoes Hem vriendelijk en in theorie aan, als een aardige god
die zij bij hun miljoenen andere goden konden voegen — maar er vond geen verandering plaats.
De Mohammedanen redeneerden: Hoe weet u dat Jezus Christus Gods Zoon is, dat God Hem uit de doden
opwekte? Zij verklaarden: Het is niet waar! Hij is dood! Hij was een goed mens, maar niet Gods Zoon — en
NIET opgestaan!
Zij beweerden: De Heilige Koran is Gods Woord. Mohammed is Zijn profeet.
Ik verklaarde dat de Bijbel Gods Woord is; dat Jezus Christus Zijn Zoon is.
"Bewijs het dan!" zeiden ze.
"Dat zal ik! Kijk hier eens naar deze teksten! Luister wat er staat!" Ik begon uit mijn Bijbel te lezen.
"O nee", antwoordden ze. "Dat is Gods Woord niet! Dat is geen bewijs! Dit (terwijl ze de Koran vasthielden)
is Gods Woord!"
Welk van de twee was het? De Bijbel of de Koran? Hoe kon ik het bewijzen? Ik kon het niet — zonder
wonderen.
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Wij gingen terug naar Amerika, ziek, ontmoedigd, onze geest gebroken — maar wij gaven het niet op. Wij
vastten en baden. Wij hadden de minder bevoorrechte massa’s gezien. Zij hadden Christus nodig. Wij
verlangden ernaar hen te winnen. Wat was het antwoord?

TOEN VERSCHEEN JEZUS AAN MIJ
Toen werd ik op een morgen om 6 uur wakker, terwijl Jezus Christus naast mijn bed stond. Terwijl ik Hem
aankeek, lag ik als dood temeer. Ik kon geen vinger of teen bewegen — het water stroomde uit mijn ogen —
hoewel ik niet scheen te huilen.
Ik weet niet hoelang ik Hem aanstaarde, in Zijn doordringende ogen, alvorens Hij verdween, noch hoelang het
duurde voordat ik uit bed kon komen en ik mij op de grond liet vallen, en met het gezicht omlaag daar een
lange tijd lag. Maar ik weet dat, toen ik die dag uit die kamer kwam, ik een nieuw mens was. Ik had Jezus
ontmoet. Hij was niet slechts een religie. Hij leefde en was werkelijkheid! Ik zag Hem! Hij werd de Heer van
mijn leven!
De glans van mijn kerkgenootschap was voor altijd verdwenen. Leiders van grote organisaties, voor wie ik
gebeefd had, vreesde ik niet langer. Ambities om in mijn kerkgenootschap omhoog te klimmen, waren
verdwenen. Niets was belangrijk, behalve dan het behagen van mijn HEER! Geen mens kan ooit zeggen wat
dit betekent. Een mens lijkt fanatiek, of bekrompen, of kritisch wanneer hij zichzelf uit, maar vanaf die dag tot
op heden heeft het me nooit iets kunnen schelen wat mensen of kerkgenootschappen van mij dachten. Ik
vond mijn HEER. Hij is alles voor mij.
Volgend op die ervaring kwam een man van God naar mijn stad, die predikte en de zieken bediende.
Onmiddellijke wonderen en genezingen vonden plaats, terwijl ik toekeek. Tienduizend stemmen klonken
boven mijn hoofd: "Jij kunt dat doen! Dat is wat Jezus deed! Dat is wat Petrus en Paulus deden! Dat bewijst
dat de dagen van de Bijbel voor nu zijn! Dat is de Bijbelse manier! Jij kunt dat doen!
Ik wist dat ik dat kon — dat wil zeggen, ik wist dat Christus IN mij, DOOR mij, dat kon. Ik wist dat HIJ
nimmer veranderd was. Wij begonnen. Eerst naar Jamaica: In 13 weken tijd namen ruim 9.000 zielen Christus
aan, 90 blinden werden genezen. Ruim honderd doofstommen werden genezen. Honderden andere wonderen
vonden plaats, toen "de Heer meewerkte en het Woord bevestigde door de tekenen, die er op volgden" (Marc.
16:20).
Vervolgens gingen we naar Puerto Rico. De kruistochten daar waren zelfs nog groter — zij waren massaal.
Onze boodschap was simpel. De mensen wilden realiteit. Zij geloofden toen "zij de tekenen zagen. die Hij
aan zieken verrichtte" (Joh. 6:2).
Toen gingen we naar het Frans sprekende negereiland Haïti. Het was weer hetzelfde. Menigten te groot voor
welk gebouw ook, vulden het veld en zelfs de weg.
Daarna was het Cuba. Tegen die tijd begon het erop te lijken dat dit meer was dan een spontane opwekking in
een paar landen. Het begon te lijken op een werkvoorbeeld.
DE KLANK DER TRADITIE
Maar de traditie is sterk in de Kerk. Het bericht van deze samenkomsten was over de hele wereld gegaan.
Eerst Jamaica, toen Puerto Rico, daarna Haïti De verslagen bleven komen.
Predikanten die het goed bedoelden, wilden ons kalmeren en ons voorbereiden op de onvermijdelijke
"inzinking". Wij moesten zeker niet verwachten dat zulke dingen overal zouden gebeuren, zo werd ons gezegd.
Sommigen legden ons uit hoe God van tijd tot tijd deze grote gebeurtenissen laat plaatsvinden, maar het kon
geen werkvoorbeeld zijn. Wij moesten voorbereid zijn op onze "nederlagen" zowel als op onze "successen.
Die nederlagen zouden komen, omdat God nu eenmaal zo werkt, anders worden wij trots.
Dit alles klonk zo traditioneel. Ik hield er niet van. Ik voelde dat de Grote Opdracht die Jezus verstrekte,
bestemd was voor "alle volken", "de ganse schepping", en Hij beloofde: "deze tekenen ZULLEN volgen", en
daarbij maakte Hij geen uitzondering "tot aan het einde der wereld."
Ik voelde dat ieder volk in elk land in de gehele wereld zou geloven, wanneer zij de wonderen zagen. Ik wist
dat, indien wij het ware Evangelie zouden prediken, Christus het met wonderen zou bevestigen. Dat stond
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voor mij vast. Ik was niet voorbereid op "mislukkingen". Dat ben ik nog steeds niet! Ik geloof in succes!
Christus faalt nooit! Zijn Woord faalt nooit! Het Evangelie faalt nooit!
En toen wij op Cuba arriveerden, gaven ijverige zendelingen ons — de jonge evangelisten — advies over de
wijsheid van evenwichtigheid en geduld; dat wij niet noodzakelijkerwijze een grote samenkomst op Cuba
moesten verwachten, alleen omdat de campagnes op Jamaica, in Puerto Rico en op Haïti een succes zijn
geworden. "Bovendien", zeiden ze, "was Jamaica al traditioneel Christelijk, en, natuurlijk, Puerto Rico is zo
door de Verenigde Staten beïnvloed dat er niet al te veel godsdienstige tegenstand was."
"Maar hier op Cuba", zeiden ze, "zijn de mensen werkelijk godsdienstig. Het kan hier wel eens anders gaan."

DE MENSEN ZIJN ROOMS-KATHOL1EK
Maar alles verliep op precies dezelfde wijze. Alhoewel een honderdtal priesters van de jezuïetenorde door de
straten marcheerde in een poging te verhinderen dat de menigten de samenkomsten zouden bijwonen,
bekeerden tienduizenden zich tot de Heer en elke kruistocht was massaal.
Vervolgens kwam Venezuela, Zuid-Amerika. Ik herinner mij nog steeds het advies dat wij daar kregen. "O,
Broeder en Zuster Osborn, hier is het anders. Daar op Cuba en in Puerto Rico, is er niet veel tegenstand,
omdat het soort katholicisme daar erg pro-Amerikaans is, maar hier bent u op het Zuid-Amerikaanse
continent. U wordt hier misschien wel gestenigd. Weest voorzichtig!"
Maar Venezuela was precies zoals Cuba. Grote menigten geloofden. Duizenden werden gered. Het was daar
niet anders.
Toen gingen wij naar Japan. Toen men hoorde dat wij kwamen, ontvingen we vele brieven. "Kom hier niet.
Japan is keihard. Wonderen zijn niet voor dit land. Japan is ontwikkeld. Dit land moet bereikt worden via
studie, via de universiteiten. Er zijn zoveel religies met genezingsdiensten. Wij, Christenen, willen niet dat onze
godsdienst vereenzelvigd wordt met die genezers. Bovendien zullen wonderen de Japanners niet ontroeren."
Anderen zeiden: "Broeder Osborn, Japan is Boeddhistisch en Shintoïstisch. U bent gewend tot Roomskatholieken te prediken. Welnu, die zijn gemakkelijk te bereiken, vergeleken met de Shintoïsten en
Boeddhisten van Japan. De Katholieken geloven de Bijbel reeds, zij geloven dat Jezus Gods Zoon is, dat Zijn
bloed voor zondaars vergoten werd — maar de Japanners niet. U zult merken dat het hier heel anders is. Dit
volk is ongevoelig. Zij zullen niet reageren
Het zag er naar uit dat het voorbeeld van succes in deze kruistochten enige van de oude, diepgewortelde
tradities der Kerk dreigde te ontzenuwen. Wie heeft ook ooit gehoord dat men zomaar naar een land gaat en
daar duizenden zielen oogst — en dat steeds weer opnieuw. Daarom moest er wel iets niet in de haak zijn.
Het moest wel emotionaliteit zijn; de bekeerlingen van deze nieuwe massale evangelisatie konden niet echt
zijn; de resultaten konden niet blijvend zijn; de oude, geheiligde zendelingen deden het zo niet; zij werkten
jarenlang om een paar bekeerlingen te maken — maar o, hun bekeerlingen waren echt, grondig, met de hand
geplukt. Nee, deze massa-evangelisatie à la Osborn was alleen kunstmatig; het zou wel over gaan.
Een zendeling in India vertelde mij: "Ik ben hier nu vijf jaar en heb geen ziel gewonnen, maar dat is zending.
Wij moeten geduld hebben."
Niet dat de zendelingen niet blij waren met de resultaten die wij zagen. Maar een nieuw, revolutionair
werkvoorbeeld leek vorm aan te nemen, en de traditioneel denkenden kwamen instinctief in opstand tegen
een dergelijke methode, die de ineenstorting van dierbare, oude "idealen" kon teweegbrengen. De mens is nu
eenmaal zo — vooral de "godsdienstige" mens.

BOEDISTEN OF SHINTOISTEN
Het scheen dat God Zijn volk overal wilde tonen, dat er bij Hem geen uitzonderingen zijn in de evangelisatie;
dat Zijn Grote Opdracht en het Evangelie zouden slagen op "elke plaats die de voeten van de
Evangeliewerkers zouden betreden".
Ik moet zeggen dat niet alle zendelingen in Japan pessimistisch en negatief waren. Sommigen schreven: "Kom
over, Broeder Osborn. Het modernisme kan Japan nooit in beweging brengen. Het volk moet wonderen
zien". Ik herinner me nog altijd de smeekbede van een Baptistenzendeling die schreef: "Japan zit vol met
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waardeloze genezingssekten. Ze moeten het echte zien. Onze moderne kerken kunnen dat niet geven. Kom en
help ons. U hebt wat wij nodig hebben om Japan te winnen."
Wij gingen. In Japan bleek het precies hetzelfde te zijn als op Jamaica, of op Cuba, of in Venezuela. Toen zij
de wonderen zagen schreeuwden de Japanners, zij huilden, en zij bekeerden zich op een even emotionele wijze
als waar anders ook ter wereld.
Wij trokken naar het centrum van de historische, godsdienstige zetel van Japan, Kyoto. Daar, op een groot
open veld, in het centrum van de stad, hoorden duizenden het Evangelie. Toen tijdens die ene kruistocht 44
doofstommen getuigden genezen te zijn, handelden die Shintoïsten en Boeddhisten precies als de Jamaicanen
en de Cubanen. Duizenden geloofden in Christus. Japan is niet anders.
Wij gingen naar Thailand, de sterke Boeddhistische monarchie van Zuidoost Azië. Sommigen zeiden:
"Broeder Osborn, hier zal het niet zo gaan als in Japan. De Japanse Boeddhisten zijn beïnvloed door de
Amerikaanse bezetting sinds de oorlog; zij staan sympathiek tegenover Amerikaanse predikers, maar hier in
Thailand, is het anders. Dit zijn de echte Boeddhisten! Dit land werd nimmer door een vreemde
mogendheid geregeerd. Zij zullen niet naar een buitenlander luisteren.
Toen wij in Thailand waren, waren er minder dan een dozijn mensen in het hele land, die de doop met de
Heilige Geest ontvangen hadden volgens Hand. 2:4 — en de meesten van hen waren Finse, of Zweedse
Pinksterzendelingen.
Maar toen de inwoners van Thailand de blinden genezen zagen, de lammen zagen lopen, de melaatsen
gereinigd zagen, en zagen dat de doven konden horen, toen reageerden zij precies zoals de Japanners of de
Venezuelanen of de Puerto-Ricanen. Zij verlieten hun dode Boeddha en ontvingen de levende Christus.
Toen wij naar Java gingen, wisten wij dat het voor 95% Mohammedaans was. Over de gehele wereld hadden
wij gehoord hoe moeilijk de Mohammedanen te bereiken waren. Zij geloven niet dat Jezus Gods Zoon is, of
dat God Hem uit de doden opwekte. Wij herinnerden ons hoe onmachtig we waren om hen in India te
overtuigen. Maar nu was alles anders. Wij wisten HOE wij voor wonderen moesten geloven.
Toen ik de eerste avond tot die menigte predikte en mijn toespraak beëindigde, zei ik tot hen dat ik niet
verwachtte dat zij hun godsdienst zouden verzaken en de Jezus van de Bijbel zouden aannemen, tenzij tot hun
genoegzaamheid bewezen was, dat Christus leeft. Ik zei dat ik niet van mening was, dat een dode Christus hen
enig goed zou kunnen doen.
Zij wisten dat Jezus Christus eens op aarde geleefd had. Ze begrepen dat Hij een goed mens was, een soort
profeet — ja, zelfs een genezer met vreemde krachten om wonderen te doen. Maar zij meenden dat Hij dood
was.
Er is maar één argument om een Mohammedaan te winnen. Indien Jezus Christus leeft, laat Hem
dan de wonderen doen die Hij deed voordat Hij gedood werd. Indien Hij dood is, kan Hij dat niet.
Indien Hij is opgestaan zal Hij dat doen!
Ik vroeg of de dove mensen naar voren wilden komen. Ik zei hen dat ik zou bidden IN JEZUS’ NAAM. Als
Hij zou leven, dan zou Hij hetzelfde doen als voordat de mensen Hem doodden.

EEN MOHAMMEDAANS PRIESTER ALS EERSTE
De eerste op de trap van het podium was een Mohammedaans priester van ongeveer 55 jaar, die zijn zwarte
fez droeg. Hij had met één van zijn oren nooit kunnen horen.
Ik getuigde tegen hem van Jezus Christus en toet vertelde ik hem hoe ik zou bidden. Ik legde uit hoe God
vanuit de hemel op ons neerzag, hoe Hij Zijn Zoon uit de doden had opgewekt, hoe Hij wilde dat de mensen
zouden weten dat Christus werd opgewekt voor onze rechtvaardiging, en hoe Hij dit zou bewijzen door dit
wonder te doen.
Vervolgens zei ik tegen de menigte toehoorders: "Indien deze man niet kan horen wanneer ik gebeden heb,
dan kunt u zeggen dat ik een valse prediker ben en dat Jezus dood is; maar indien hij wel kan horen, dan zult u
weten dat Christus is opgestaan, omdat een dode Christus zo’n wonder niet kan doen."
Ik legde mijn vinger op zijn oor en bad: "O Here God, laat het bekend worden dat Jezus Christus Uw Zoon is,
dat Gij Hem uit de doden opwekte en dat de mensen door Hem en Zijn vergoten bloed tot U kunnen komen
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om eeuwig leven te ontvangen — laat dit bekend worden, volgens de Schrift, door dit dove oor te doen horen
ik bid U dat IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, Amen!"

ZENDING ZONDER WONDEREN
De gehele menigte hield zijn adem in, toen de oude priester de zwakste fluistering perfect kon horen — zelfs
het tikken van een horloge. Duizenden staken die avond hun handen omhoog om Jezus Christus als Heiland
en Heer te aanvaarden. Wat een verschil met de vertwijfeling waaronder wij gebukt gingen, toen wij jaren
eerder de Mohammedanen in India probeerden te overtuigen.
De Mohammedanen waren niet anders — toen zij het bewijs zagen! De Mohammedanen geloven dat Jezus
eens geleefd heeft. Maar zij zeggen dat Hij nu dood is. Modernistische zendelingen en Christelijke
kerken, die niet in hedendaagse wonderen geloven, kunnen niet bewijzen dat Christus is opgestaan.
Neem de wonderen uit het Christendom weg, en al wat u overhoudt is een nieuwe dode religie die niet kan
redden. Hoe ter wereld de moderne kerk ooit hoopt de wereld ervan te kunnen overtuigen dat Jezus Christus
werkelijkheid is — zonder wonderen, gaat mijn verstand te boven.
De Mohammedanen weten dat hun profeet Mohammed DOOD is. Wij weten dat onze profeet Jezus LEEFT.
Wanneer dit eenmaal door wonderen bewezen wordt, zullen de Mohammedanen te allen tijde hun dode
profeet verwisselen voor onze levende profeet. Daarom droeg Jezus iedere gelovige op te prediken tot de hele
wereld, en Hij beloofde dat bovennatuurlijke tekenen zouden volgen — onder alle volkeren, tot aan het einde
der wereld. Hij wist dat er altijd wonderen nodig zouden zijn om de mensen werkelijk van Christus te
overtuigen.
Toen wij als jonge zendelingen in India waren, daagden de Mohammedanen mij uit: "Bewijs dat uw Christus
leeft!" Wij stonden machteloos. Wij stonden beschaamd. Wij moesten òf weggaan, òf ons schikken naar de
status quo van geen resultaten. Dank God, dat ik dit niet wilde.
Maar nu in Java was het anders!
Op een middag tijdens die grote campagne liep een jong, fanatiek Mohammedaans priester, terwijl ik aan het
prediken was, de trap van het podium op, om mij te onderbreken. Mijn vrouw zag dat hij kwaad was en hield
hem op de trap staande.
Hij zei: "Die man heeft ongelijk. Jezus is dood. Hij is niet Gods Zoon. Laat mij de mensen vertellen over
Mohammed, Gods ware profeet."
Mevrouw Osborn probeerde met hem te praten, maar hij was boos. Hij meende het volste recht tot spreken te
hebben.
Tenslotte zei ze tegen hem: "Luister, ik ben geen prediker — ik ben maar een gewoon Christin. Maar luister
wat ik zal doen: ik zal mijn man onderbreken onder één voorwaarde. U en ik zullen samen naar de microfoon
gaan. Wij zullen niet argumenteren. Wij zullen aantonen welke profeet echt is en leeft. Wij zullen iemand die
volkomen blind is, naar voren roepen. U bidt voor hem in het bijzijn van de mensen, in de naam van
Mohammed, en als hij kan zien, zullen wij in uw profeet geloven. Daarna zal ik voor hem bidden in de Naam
van Jezus, en als hij kan zien, zullen al uw mensen weten dat wat de Bijbel zegt over Christus waar is, dat Hij
Gods Zoon is en dat God Hem uit de doden opwekte".
De jonge, Mohammedaanse priester weigerde, keerde zich snel om en liep weg.
Ditzelfde konden wij in India niet doen in 1945. Hoe anders was het nu op Java!
Veertien jaar nadat wij in India verslagen werden door Hindoes en Mohammedanen, die wij niet konden
overtuigen, keerden wij terug naar dezelfde stad, Lucknow, U.P., India. Deze keer was het anders. 20.000 tot
40.000 zielen of meer stroomden tezamen voor het grote stadion. Wij predikten dat Jezus Christus Dezelfde is,
gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Toen baden wij. De doven hoorden. Lammen wandelden. Blinde
mensen ontvingen het gezicht. Melaatsen werden rein en duizenden aanvaardden Christus.
"Aan wie Hij Zich ook na Zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond" (Hand. 1:3). Een jong
Hindoe-student van de universiteit stond midden in de menigte met alles de spot te drijven. Maar toen wij
baden verscheen plotseling Jezus Christus aan hem; Hij stak Zijn doorboorde handen uit en sprak: "Zie Mijn
handen; ik ben Jezus." De jongen viel op de grond, huilend, snikkend en vol van berouw. Toen rende hij
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naar de microfoon en getuigde onder tranen van wat hij gezien had en hij drong er bij zijn mensen op aan in
Jezus te geloven. Hoe anders was dit dan in onze samenkomsten 14 jaar daarvoor!

HOE GEBEURDE HET?
De Mohammedaanse bedelaar in Afrika die, als gevolg van polio, zich 30 jaar lang al bedelend over de grond
had voortgesleept, kwam en werd tijdens onze kruistocht genezen. Toen hij met betraande ogen op het
podium stond, schreeuwde hij: "Jezus Christus moet levend zijn, want hoe kan Hij mij anders genezen
hebben? Mohammed is dood, maar Jezus leeft. Kijkt naar mij. U kent mij. Ik heb in uw straten gebedeld. Nu
kan ik lopen. Kijkt maar. Deze Jezus leeft!"
Welke betere preek kon gepredikt worden dan dit? Het klonk alsof de hoofdstukken 3, 4 en 5 van het Boek
der Handelingen opnieuw ten tonele werden gevoerd in deze twintigste eeuw.
Ik zei dat ik een zielenwinner was vanwege hetgeen ik gezien en ervaren heb.
Ik bedoel dit: Over de hele wereld heb ik gezien dat de mensen Christus willen aannemen, zij zoeken naar
waarheid, zij willen geloven, zij hebben slechts een bewijs nodig.
God schiep alle mensen gelijk. De mens is geschapen om met God te wandelen. Instinctief zoekt hij God. Dat
is de reden waarom elke ongeëvangeliseerde volksstam zich van een of ander godsdienstig ritueel bedient om
God te zoeken.
Het Evangelie, recht op de man af, in simpele bewoordingen — niet verklaard, maar gepredikt — "is de
kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft."
De mensen verlangen ernaar het Evangelie te horen. Zij verlangen naar God. Meestal zullen ze het niet
toegeven, maar hun gehele wezen schreeuwt om God.
Ons werk is daarom het te prediken, ervan te getuigen, het te vertellen, het overal te belijden — aan menigten
of aan enkelingen, in zalen of in huizen. De mensen willen bezitten wat wij bezitten. Ik heb dit over de hele
wereld bewezen. Daarom ben ik een zielenwinner.
Een of andere cynicus zegt: "O, dat gaat wel op voor de onwetende volkeren in de arme landen, maar dat geldt
niet voor de gecultiveerde samenleving!"
Maar zij hebben opnieuw ongelijk. De grootste menigten tot wie wij ooit predikten — aantallen van meer dan
100.000 in één enkele dienst — troffen wij aan in het orthodoxe, traditionele, Christelijke Nederland. De
cultuur heeft nergens zo’n hoogte bereikt als in het sofistische Holland maar toen zij de wonderen zagen,
werden vele duizenden van hen voor de eerste maal in hun leven werkelijk bekeerd. Hetzelfde ondervonden
wij in Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, België, Engeland, Canada en de U.S.A.
Ziet u, er zijn maar twee soorten predikers of Christelijke werkers: negatieve en positieve; twijfelaars en
gelovigen.
Sommigen menen dat als zij op de straten prediken, niemand zal luisteren en de voorbijgangers hen zullen
uitlachen. En als zij traktaten uitdelen, dat die op de grond gesmeten en vertrapt worden. En als zij bij de
huizen aanbellen, dat de deur voor hun gezicht dichtgesmeten wordt. Zij zijn negatief.
Ik geloof dat als wij op de straten prediken, grote groepen mensen rondom ons komen staan om onze
boodschap te horen; dat voorbijgangers het heerlijk vinden een Christen te zien getuigen. Ik geloof dat als wij
traktaten uitdelen, de mensen ze graag aannemen, bewaren en lezen. En dat als wij huis-aan-huis aanbellen, wij
in die huizen gezinnen zullen vinden, die onze hulp welkom heten; zieken die genezing behoeven; problemen
die om oplossingen vragen; ontvankelijke harten en open oren voor de raadgevingen en gebeden van een ware,
toegewijde Christen die een levend geloof heeft. Dat is positief zijn.
Ik ben een zielenwinner, omdat ik over de gehele wereld, in alle denkbare omstandigheden, ondervonden heb
dat de mensen Christus willen aannemen; zij zoeken de waarheid, zij verlangen naar God, naar Zijn
zaligheid, naar het eeuwige leven. Zij zijn naar Gods beeld geschapen om als God te zijn, om met God te
wandelen en te spreken, en zij zijn niet tevreden voordat zij Jezus Christus vinden. Die "de Weg, de Waarheid
en het Leven" is.
Nu elk jaar 50 miljoen meer onbereikte zielen aan mijn generatie worden toegevoegd, zielen die naar licht en
leven zoeken, moet ik getuigen, moet ik prediken, moet ik zielenwinnende "werktuigen" produceren voor
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zoveel mogelijk Christenen — dat moet ik doen totdat Christus wederkomt. Dat is de zevende reden waarom
ik een zielenwinner ben.
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W

IJ PUBLICEERDEN DEZE zeven redenen waarom ik een zielenwinner ben voor het eerst in ons

32 pagina’s tellende, maandelijks verschijnende tijdschrift "FAITH DIGEST". Dit tijdschrift wordt GRATIS
aan honderdduizenden Christenen en predikers in meer dan 120 landen toegestuurd. (Het zal u regelmatig, en
gratis worden toegezonden, indien u er eenvoudig om vraagt.)
Van over de hele wereld stroomden brieven onze kantoren en depots binnen, waarin deze reeks artikelen de
meest uitdagende werd genoemd die tot nu toe gepubliceerd werd. Honderden gelovigen, predikers en
zendelingen hebben zich opnieuw toegewijd om met een nieuwe passie voor het winnen van zielen naar de
zondaars te gaan.
Tienduizenden inheemse gelovigen — evenals grote aantallen Christenen op de thuisfronten — nemen
geloofstraktaten, preekbanden en andere zielenwinnende "werktuigen" en gaan naar marktpleinen, trekken de
straten op, gaan de huizen binnen, en de gevangenissen en ziekenhuizen, om bij een confrontatie van man tot
man te bidden voor de zieken en talloze zondaars tot Christus te leiden, daar waar de zondaars zijn. Dit is
wat de Eerste Gemeente deed en dit gebeurt thans weer in deze eeuw — onder hen die werkelijk de
Evangeliën en het Boek der Handelingen geloven.
Daartoe roepen wij de mensen over de hele wereld op — om een zielenwinner te worden. En duizenden doen
het.
Daarom heb ik dit boek over zielen winnen geschreven voor deze 2Oste eeuw. Het brengt een ommekeer
teweeg in het leven van duizenden Christenen over de hele wereld.
En daarom produceren wij grote hoeveelheden moderne, zielenwinnende "werktuigen", die wij over de hele
wereld leveren, overal waar wij maar mensen kunnen vinden met een echte passie om de onbereikten te
bereiken.
De Kerk werd geboren temidden van een vuurgloed van enthousiast, persoonlijk zielen winnen. In een
opleving van deze passie zal zij haar uiteindelijke climax bereiken, als de LEKEN HET LAATSTE
HOOFDSTUK VAN DE KERK SCHRIJVEN VOORDAT CHRISTUS WEDERKOMT.
Omdat ik weet dat de zondaars Christus willen aannemen; omdat ik dat over de gehele wereld heb
aangetoond, DAAROM BEN IK EEN ZIELENWINNER. Moge een nieuwe bewogenheid voor zielen u
aangrijpen totdat ook u uitgaat en Christus DOOR U laat getuigen — DAAR WAAR DE ZONDAARS
ZIJN. U hebt invloed. Als u een leek bent, zullen velen die niet naar een prediker willen luisteren, u willen
aanhoren. Denk eraan, U bent het Lichaam van Christus. Hij kan de mensen alleen bereiken DOOR U. Ga
dan uit en vertel de mensen van Christus. Het is de grootste roeping op aarde. U hebt geen keus. De
"werktuigen" staan tot uw beschikking. Schrijf en vraag erom. Laat deze "werktuigen" de toegang openen tot
een nieuwe, krachtige zielenwinnende bediening in uw gebied.
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J

EZUS PREDIKTE misschien wel Zijn grootste preken tot enkelingen — tot Nicodémus, tot de vrouw bij

de waterput.
Philippus maakte een zendingsreis de woestijn in en predikte daar zijn grootste preek (Hand. 8:26-39) tot één
enkele ziel. Honderden jaren later, toen zendelingen de woestijn doorkruisten en Ethiopië binnengingen,
ontdekten zij dat het gehele land open stond voor het Evangelie — het resultaat van een getuigenis tot één
mens.
Paulus hield een van zijn grootste en indringendste preken voor één enkel mens Felix, de hoofdman — en
bewoog hem bijna een Christen te worden.
Geen prediker — GEEN CHRISTEN — is werkelijk succesrijk tenzij hij de kunst verstaat om een ziel tot
Christus te leiden.
Toch bemerk ik al te vaak dat goede, trouwe kerkleden, die werkelijk de Heer willen dienen en zielen willen
winnen, niets doen, omdat zij eenvoudig niet weten hoe of waar te beginnen. En zij hebben niet beseft dat de
individuele Christen de Kerk is — het Lichaam van Christus waardoor Hij thans voortgaat met werken en
getuigen.
Om u te helpen beginnen raad ik u aan gebruik te maken van onze "werktuigen voor zielenwinners". Wanneer
u eenmaal zelfvertrouwen hebt gekregen, zal niets u meer weerhouden om zielen te winnen voor Christus.
Een echtpaar bracht binnen twee jaar tijd 129 nieuwe mensen in hun eigen kerk, omdat man en vrouw
regelmatig erop uittrokken om te getuigen en dat beschouwden als een onderdeel van hun Christelijk leven.
Wat zou er in uw kerk gebeuren, indien 25 leden systematische zielenwinners zouden worden? Dit brengt een
omwenteling teweeg in elke kerk. DOE HET DAN. BEGIN NU. Als u begint en getuigt van uw heerlijke
ervaringen, dan zullen anderen volgen. En al gauw kunt u de oorzaak zijn van een nieuwe opwekking in uw
kerk.
Terwijl u staat te praten met een vriend, of een krant leest; terwijl u ‘s nachts slaapt in uw bed — elke minuut
van elke dag — glippen 77 zielen door de barrière van de tijd de eeuwigheid binnen.
Daarom roepen wij de Christenen op zielenwinners te worden. Daarom leveren wij "werktuigen voor de
evangelisatie". DENK NA — voordat u alleen naar de kerk gaat, voordat u in de kerk bidt, voordat u uw
tienden en gaven geeft aan uw kerk, voordat u uw investering doet in de wereldevangelisatie — 77 per minuut
— 77 per minuut — 77 per minuut — en de meesten van hen hebben het Evangelie nooit EENMAAL
gehoord. U kunt hen niet allemaal bereiken, maar u kunt sommigen bereiken — begin dus.
U kunt het. U bent Christus’ Lichaam — Zijn voeten en benen en lippen en stem. Hij kan slechts verloren
zielen bereiken DOOR U.
Jezus koos zakenmensen, arbeiders, gewone vissers, belastinginners, uit om Zijn getuigen te zijn.
Op de Pinksterdag werden 120 eenvoudige mensen vervuld met de Heilige Geest om "getuigen" te zijn (Hand.
1:8, 2:4). Zij waren geen "vaklui", geen geestelijken die gestudeerd hadden.
Vervolging dwong de eerste Christenen zich vanuit Jeruzalem te verspreiden. Alleen de Apostelen bleven. "Zij
dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het Evangelie verkondigende." Wie werden verstrooid? De
leken niet de Apostelen. De leken "trokken het land door, het Evangelie verkondigende."
De eerste martelaar, Stéphanus, was een leek.
De eerste evangelist, Philippus, was een leek.
De ware Kerk is een lekenbeweging — geen organisatie die topzwaar is geworden door geestelijken of geleid
wordt door "vaklui", maar de ware Kerk bestaat uit individuele mannen en vrouwen IN WIE Christus is
geboren.
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God heeft U gesteld op een plaats in het leven, waar u Zijn contactman moet zijn! De prediker kan de mensen
met wie U contact onderhoudt, niet bereiken. U BENT DAAR onder u collega’s, in uw fabriek, in uw
omgeving. U bent Gods verbinding met de mensen om u heen. U bent Zijn stem — Zijn Lichaam.
Wees dan Zijn getuige. Laat Hem DOOR U spreken. De mens die Christus werkelijk kent, heeft iets te zeggen
— de mens die niets te zeggen heeft, kent waarschijnlijk zelf Christus niet werkelijk.
Uw predikant of voorganger heeft UW GETUIGENIS nodig, wil UW kerk een zielenwinnende kerk worden.
Maar bovenal is de Grote Herder afhankelijk van als Zijn zielenwinnend instrument — als de zielenwinnende
kerk IN ACTIE.
U hebt een persoonlijk getuigenis. Geef dat aan de mensen met wie u in aanraking komt.
Hier is de zaak van het Christelijk zielen winnen in een notedop:

1e — UW ROEPING
"Iedere gelovige — een getuige"
"Christen" betekent "als CHRISTUS".
Christus was de grootste Zielenwinner.
Hij kwam "om te zoeken en te behouden datgene wat verloren was."
Hij zei tegen Zijn eerste volgelingen dat zij "vissers van mensen" moesten zijn: tegen Zijn laatste volgelingen
zei Hij dat zij moesten getuigen tot "de ganse schepping".
Om als CHRISTUS te zijn (een ware Christen), moet men een zielenwinner zijn — moet CHRISTUS IN U
WONEN.
De meeste Christenen willen wel getuigen, maar durven niet goed, of weten niet hoe. Zij weten niet dat zij het
Lichaam van Christus zijn.
Wij hebben een GRATIS "Handleiding voor Zielenwinners" uitgegeven om u te helpen beginnen. Het is een
kleine, eenvoudige leidraad die ik geschreven heb om u stap voor stap te tonen hoe u voor Christus moet
getuigen. Ieder Christen behoort dit boekje in zijn portefeuille of binnenzak mee te dragen. Het toont u hoe u
werkelijk een ziel tot Christus kunt leiden.
Schrijf mij om een GRATIS exemplaar.

2e — UW WERKTERREIN
"Daar waar de zondaars zijn"
Ga naar de ONKERKELIJKEN, de diepgezonkenen, de niet-Christenen. Zij zullen luisteren. Zij hebben u
nodig.
Zondaars gaan niet naar de kerk. U moet naar hen toe gaan. Christus kan hen niet bereiken dan alleen
DOOR U.
Op straathoeken, in huizen, warenhuizen, stegen en sloppen, naast bedden, in gevangenissen, ziekenhuizen,
vakantieoorden, op tentoonstellingen, beurzen, markten, van deur-tot-deur, daar waar de zondaars en
onkerkelijken zijn: Daar is de duisternis waarin Christus’ licht in uw leven het helderst zal schijnen. Leid hen
tot Christus. Laat Hem tot hen spreken door uw lippen. Zij zullen u volgen naar uw kerk om meer licht te
ontvangen.

3e — UW DOEL
"Toevoegen aan uw kerk"
Het is niet voldoende om tot mensen te getuigen of zielen te winnen. Zij behoren zodanig beïnvloed te
worden dat zij naar uw kerk gaan, waar uw predikant of voorganger hen kan sterken in bijbels geloof.
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Druk uw kerkstempel op elk traktaat of boek dat u uitdeelt. Nodig nieuwe kontakten in uw gemeente uit.
Ontmoet hen daar. Introduceer hen bij mede-Christenen — en bij uw voorganger. Blijf contact met hen
houden. Bezoek hen. Geef hen goede traktaten Herinner hen aan de kerkdiensten. Houd niet op alvorens zij
aan uw kerk zijn toegevoegd.

4e — UW "WERKTUIGEN"
Reddings/genezings-traktaten
Wij bieden 18 verschillende traktaten van elk 8 pagina’s aan. Ze zijn voor zielenwinners GRATIS in
hoeveelheden te krijgen. Ze zijn in miljoenen stuks verkrijgbaar in ongeveer 100 landen voor zendelingen van
85 organisaties.
Draag ze bij u, waarheen u ook gaat. Deze papieren "predikers" zullen voor u getuigen. Ze zijn geschreven in
eenvoudige taal voor de gewone man.
Bedrukt met uw kerkstempel, wijst elk traktaat op het adres van uw gemeente.
Vraag nu een aantal aan voor uw persoonlijk getuigenis, om u te helpen nieuwe zielen in uw kerk te brengen.

Preekbanden en grammofoonplaten
Elke geluidsband of LP-plaat bevat Evangelisatieliederen, muziek en een van onze krachtigste
kruistochtpreken. kompleet met gebeden om redding en genezing.
Ideaal voor gebruik in woonhuizen, gevangenissen, ziekenhuizen, of klaslokalen.
Rechtstreeks vanuit onze kruistochten kunnen wij voor u prediken. Maak van uw bandrecorder of
grammofoon een campagnepodium en win meer zielen.
Vertel vervolgens iedere luisteraar over uw kerk, waar hij meer geloof en waarheid kan ontvangen.
Vraag om een gratis lijst van de preekopnamen die thans verkrijgbaar zijn (in verschillende talen). voor gebruik
bij persoonlijk of groepsgewijs evangeliseren ten behoeve van uw kerk.

Bandrecorders of grammofoons
Een draagbare, transistor bandrecorder/luidspreker combinatie gevoed door batterijen, om te getuigen tot
groepen zowel als tot enkelingen.
Eenvoudig te bedienen. Licht van gewicht. Draagt de zegeningen van de grote kruistochten over op de
individuele zielen in het gebied waarin uw kerk staat. Een apparaat dat u tot een gezalfde prediker maakt om
meer zielen te bereiken en om hen tot uw plaatselijke gemeente te trekken. Vraag inlichtingen omtrent de
speciale kostprijs voor zielenwinners.

Geloofsboeken
Wij hebben negen boeken geschreven. (Hiervan zijn er vijf in het Nederlands verschenen). Zij bevatten het
beste omtrent de leringen van redding, genezing, geloof en evangelisatie. Ze zijn prettig leesbaar, puntig en op
de man af.
Een 2Oste eeuwse geloofsbibliotheek; een beknopte Bijbelschool voor zielenwinners.
Elk boek bevat o.a. een duidelijke boodschap over de behoudenis en is geloofsopbouwend.
De ideale "werktuigen" om te schenken of te lenen aan de zieke, de zondaar, de gevangene, of aan uw
buurman, ter aanvulling van uw getuigenis, om hun geloof te verdiepen, en om hen tot uw eigen kerk te
trekken. Schrijf om een complete lijst.

"Het bereiken van de onkerkelijken"
"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis".
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Houd uw kennis op peil door het lezen van "FAITH DIGEST", het wereldevangelisatie-tijdschrift met
nieuws. Door Christenen in 123 landen algemeen beschouwd als het favoriete gezinsblad. 32 pagina’s.
GRATIS voor toegewijde Christenen die erom vragen. (Alleen in het Engels en Duits).
Elke maand frisse ideeën en nieuwe zienswijzen om uw geloof te versterken en u te inspireren meer zielen
te winnen en hen in uw kerk te brengen.
Dit boek is op dit moment verkrijgbaar via www.volle-evangelie.nl
waar tevens verkrijgbaar zijn:
Geneest de zieken
Doorbraak
Overige boeken van T.L.Osborn kunt u vinden via www.jmwz.com of www.osborn.org
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