
Evangelisatie op de markt in Wageningen  

In Wageningen is veel te beleven. Ben je wel eens naar de jaarlijkse Molenmarkt geweest? 

Rondom de korenmolen heerst daar dan een bijzondere, gezellige drukte. Allerlei 

verenigingen en stichtingen presenteren zich. Je wordt geconfronteerd met een bonte 

verscheidenheid van levensovertuigingen.  

Het spandoek met de tekst: “niet bij brood alleen” springt eruit. Het is van onze 

evangelisatiekraam, die we al enkele jaren op de Molenmarkt hebben opgezet.  

Voor onze kraam bieden wij de wandelaars een heerlijk hapje aan. Zo kan je spontaan een 

gesprekje krijgen. En een folder of een Bijbelboek meegeven want: Jezus zegt: ”Ik ben het 

Brood des levens”.  

Ons hart werd geraakt door de reacties die wij op deze markt kregen. U kent dat wel: zowel 

bemoedigende als trieste. Een bezoekster zei: “Ik ben blij dat jullie ook op deze markt staan, 

met deze boodschap te midden van alle andere. Gods zegen is onmisbaar”. In biddend 

opzien hebben wij daarom besloten ook present te zijn op de zaterdagse weekmarkt, rondom 

de Oude kerk.  

 

We hebben “stagegelopen” bij een evangelist, die elke eerste zaterdag van de maand met 

zijn bakfiets bij de fontein staat. Dat was leerzaam en verrijkend.  

Hij zei eens: ”Meestal krijg ik een kort antwoord. Ik heb het eens bijgehouden: slechts één op 

de dertig keer dat ik iemand aanspreek, leidt dat tot een goed gesprek”. “Het evangelie is 

niet naar de mens”, zei deze evangelist. Ik zag dat hij op die middag lang sprak met twee 

personen.  

Evangelist: “Daar word ik weer blij van. En, ik heb hen een Bijbelgedeelte mee kunnen 

geven”.  

 

Naast deze stage zijn we in de zomer opgetrokken met vrijwilligers van de Hersteld 

Hervormde Kerk van Ede, die op elke tweede zaterdag van de maand voorbijgangers 

aanspreken.  

Op een van de stenen banken bij de fontein liggen dan onze folders en Bijbels uitgestald. 

Soms komt iemand op die bank zitten en dan krijg je al gauw een spontaan gesprek.  

 

Na overleg met deze vrijwilligers 

hebben wij in augustus de volgende 

stap gezet: we hebben bij de 

gemeente een vergunning voor een 

standplaats op de markt 

aangevraagd.  

U ziet het goed op deze foto! Ons 

team staat er! Met de kraam van 

Sjofar voor het gemeentehuis. We 

hopen daar elke tweede zaterdag 

van de maand te zijn.  

 

Denkt u dat de mensen spontaan op 

ons afstappen?  

Enkelen doen dat. Een beetje zoekend en voorzichtig, want iedereen let goed op de 1,5 

meter afstand. We helpen ze te kiezen. Meestal nemen ze een folder of een mooi 

tekenpakketje voor hun kinderen mee. Soms een bijbel.  

 

Wat we nog meer doen? Twee van ons lopen voor de kraam en spreken voorbijgangers aan. 



Mevrouw: mag ik u deze folder meegeven?  

O, jawel hoor. Wat staat er in? 

Kijk maar: denkt u dat alles onder controle is? In deze coronatijd, in uw leven? In deze folder 

leest u het antwoord vanuit de Bijbel. Dat moet u thuis eens rustig lezen …. Welk antwoord 

verwacht u?...  

 

Soms word je verrast: er stopt een scootmobiel naast mij. En de bestuurder, een wat oudere 

man, zegt, terwijl hij naar ons spandoek wijst: ik wil wel zo’n Bijbel hebben.  

Ik pak twee verschillende uitgaven en vraag: welke zou u willen hebben? Deze of die met 

een wat grotere letter? Geef die maar.  

Fijn dat wij u hiermee kunnen helpen. Maar, mag ik u vragen, waarom wilt u deze Bijbel gaan 

lezen?  

Mijn vrouw is vorig jaar gestorven en ze zei tegen mij: je moet veel bidden hoor! Maar…., ik 

weet niet hoe dat moet…  

Leest u dan maar in de Psalmen. Kijk, hier. Dan ontdekt u hoe anderen God hebben 

gevonden en hun hart uitstortten …..  

Komt u nog eens terug bij ons? Volgende maand staan we hier weer.  
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