Antwoorden op veel gestelde vragen over evangeliseren
Op de onderstaande vragen is telkens een kort antwoord geformuleerd.
Er zou uiteraard veel meer over te zeggen zijn, maar als u daarnaar op zoek bent, verwijzen we u naar de
boeken die we in hoofdstuk 12 noemen.
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1. Wat is evangeliseren?
Evangeliseren is het Evangelie doorgeven. Dat is de blijde boodschap, dat er bij God verlossing, redding en
zaligheid te krijgen is voor ons, zondige mensen. Het meest belangrijke in die boodschap is: Jezus Christus,
wat God in en door Jezus Christus gedaan heeft, nog doet en zal doen tot verlossing van verloren zondaren
en het herstel van alle dingen. Jezus heeft de straf gedragen en het oordeel weggenomen. Toen Filippus,
de evangelist, zijn mond opendeed tegenover de Moorman, staat er eigenlijk in de grondtekst "hij
evangeliseerde hem Jezus". Jezus Christus is de centrale inhoud van de blijde boodschap!
Bij evangeliseren denken veel mensen aan "langs de deuren gaan" (zoals Jehovagetuigen) of
"straatevangelisatie". Dat is het natuurlijk ook, maar het kan in veel meer vormen. Zodra we iemand ook
maar iets uit de Bijbel doorgeven, wijzen we eigenlijk al op de God van de Bijbel, en zijn we aan het
"evangeliseren", zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld, als het gaat over de schoonheid van de schepping en
we zeggen "Dat laat iets van Gods heerlijkheid zien". Of bij iemand die in moeilijkheden is, zeggen we "In de
Bijbel staat dat God een Helper is in nood". Moet iemand een belangrijke beslissing nemen en we wensen
zo iemand dan "wijsheid van boven" toe. We horen iemand vloeken en we proberen met tact zo iemand zich
bewust te laten worden wat hij doet. Of als we met iemand in discussie zijn over euthanasie en we zeggen
"In de Bijbel staat: Mijn tijden zijn in Uw hand". Door God zo ter sprake te brengen, roepen we de mensen er
tegelijk toe op om hun vertrouwen op Hem te stellen.

www.evangelisatiesjofar.nl

info@evangelisatiesjofar.nl

Pagina 1 van 9

De boodschap van de Bijbel is veelomvattend en bestrijkt alle aspecten van het leven. Dat kunnen én
hoeven we in het doorgeven van de Bijbelse boodschap natuurlijk lang niet allemaal kwijt in één gesprek.
Het is uiteraard wel belangrijk de kern van het Evangelie helder voor ogen te hebben: geloof in de Heere
Jezus Christus en u zult zalig worden (Handelingen 16: 31) en dat op enig moment door te geven.
Evangeliseren zou je misschien wel de hoogste vorm van liefhebben met de daad kunnen noemen,
liefhebben van God en de naaste.
Het is goed om nog een misverstand uit de weg te ruimen. Sommigen menen dat evangeliseren is "getuigen
van je geloof". Dit zet ons echter op het verkeerde been. Ons geloof is niet de kern van de boodschap. Ons
geloof is vaak maar zwak en klein. Maar God is krachtig en groot! Hij is de inhoud van het Evangelie.

2. Voor wie is de opdracht om te evangeliseren?
Om maar met de deur in huis te vallen: God verwacht van ieder mens volmaakte liefde tot Hem en tot onze
naaste, en als dat werkelijkheid is, zullen we graag goed over Hem spreken.
Toen God Adam en Eva schiep, hadden zij een volmaakte vreugde in hun Schepper. Ongetwijfeld hebben
zij samen over Hem gesproken. Daar hadden zij geen opdracht voor nodig; het ging vanzelf. Door de
zondeval is dat allemaal anders geworden. Wij zijn het verlangen én het zuivere vermogen om over God en
Zijn daden te spreken, kwijtgeraakt. Maar dat is nooit Gods bedoeling geweest! Het is nog steeds Gods wil
dat we goed over Hem zullen spreken. Dat geldt voor iedereen! Dat daar zo weinig van terechtkomt, is onze
schuld.
Toen de HEERE Abraham riep, was het niet alleen Zijn bedoeling Abraham en zijn nageslacht te zegenen,
maar dat het volk van de joden ook tot een zegen zou worden voor de gehele aarde (Genesis 12: 2). Ze had
de opdracht: "Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken." (Psalm
105: 1).
Na de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren ging de boodschap van het Evangelie daadwerkelijk
(hoe onbegrijpelijk; God zorgde ervoor!) ook naar de heidenen. Door Gods genade werden ook heidenen
toegebracht en ontvingen zij de Heilige Geest. Onder Zijn leiding kregen de christenen het verlangen en het
vermogen om getuigen van Jezus Christus te zijn in heel de wereld. Van iedereen die door een waar geloof
verbonden is met de Wijnstok, Christus, verwacht de Landman vrucht. Daar ziet Hij naar uit en wordt Hij
door verheerlijkt! Die vrucht bestaat o.a. daaruit dat wij zouden "verkondigen de deugden van Hem Die ons
uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;" (1 Petrus 2: 9).
Na 2000 jaar kerkgeschiedenis zijn er in de christelijke kerken van vandaag waarschijnlijk velen (hoeveel?;
de Heere weet het) die wel de naam van christen dragen, maar niet meer dan dat. Omdat zij zich met hun
(mond)belijdenis bij de kerk hebben gevoegd, hebben zij in principe daardoor zeker ook de opdracht
getuigen van Jezus Christus te zijn. Maar dat kúnnen zij evenwel niet op de juiste wijze. Alleen door de
kracht en de leiding van de Heilige Geest kan dat wél. En het goede nieuws is dat God die Geest wil geven
aan hen die Hem bidden! (Lucas 11: 13).

3. Wat is het geheim van evangeliseren?
De gemeenschap met Jezus Christus is het geheim van evangeliseren. De verbinding met Hem door het
geloof en de liefde. Door de leiding van de Heilige Geest.
Hoe meer een mens afhankelijk is van God en hoe meer heilig hij leeft, des te meer zal hij goed spreken van
de Heere. "Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond." (Mattheus 12: 34).
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Geloof, hoop en liefde verbindt met Christus. Het gaat erom Hem te kennen, in de Bijbelse zin van het
woord, met het hart; gemeenschap hebben met Hem. Dat betekent o.a.:
 Toegewijd zijn. "En dit zeg ik tot uw eigen voordeel, ... , om u te leiden tot ... blijvende toewijding aan de
Heere, zonder afgeleid te worden." (1 Korinthe 7: 35).
 Vreugde in Hem hebben.
 Weet hebben van schuld én vergeving.
 Besef hebben van eigen gebrek, tekort en onmacht, maar ook van Gods kracht!
 Ons door de Heere laten reinigen.
 Door Gods genade steeds meer op Hem gaan lijken, Zijn eigenschappen gaan vertonen. "Wij allen nu,
die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van
gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van
de Heere bewerkt wordt." (2 Korinthe 3: 18).
 Bereidheid hebben om met Christus te lijden.
 Onszelf kunnen verloochenen.
 Dagelijks Bijbellezen, overdenken, bidden, danken, loven en zingen.
 Ons laten steunen en bemoedigen door medechristenen.
 Ons door de prediking laten voeden.
 De liefde van God, die we van Hem ontvangen, is de bron waaruit we putten.
 Alles wat ons kan hinderen, in afhankelijkheid gaan overwinnen: zonden, vleselijkheid, aardsgezindheid,
een verkeerde houding, zien op de omstandigheden, een gevoel van gebrek, angst en besluiteloosheid.
En als we nog niet zo zijn als we wel zouden willen zijn, ons niet laten verhinderen, maar ons laten leiden.
Door het vaker te doen, mogen we ook vaardigheden ontvangen om met mensen om te gaan en de
boodschap helder te verwoorden.

4. Mag ik wel evangeliseren als ik niet zeker weet dat ik behouden ben ?
Ieder mens mag het Woord van God doorgeven. Dat kunt u lezen onder hoofdstuk 2 (Voor wie is de
opdracht om te evangeliseren?).
Om een antwoord te geven op deze vraag, stellen we een wedervraag: wilt u het echt en waarom? Het is
belangrijk daar voor uzelf en voor Gods aangezicht antwoord op te geven.
Stel nu eens, dat u wél genade van God hebt ontvangen. Kan God er dan ook "tevreden" mee zijn, dat u
niets over Hem zegt? Nee toch?
En als u het nieuwe leven nog niet hebt ontvangen, zult u misschien zeggen dat het beter is om maar te
zwijgen. Dat is maar de vraag, vinden wij.
We hebben een aantal adviezen voor
twijfelende gelovigen (zij zijn wel echte gelovigen, maar twijfelen nog zoveel)
en ongelovige twijfelaars (zij zijn nog geen echte gelovigen en twijfelen daardoor):
Geloof het Evangelie!
Streef naar het verkrijgen van meer geloofszekerheid. Daarover is natuurlijk heel veel te zeggen, maar
ons inziens zijn twee zaken essentieel voor geloofszekerheid: ten eerste: houdt eraan vast dat God ook
u de zaligheid, welmenend aanbiedt, en ten tweede: gehoorzaam het woord dat Paulus zei tegen de
gevangenisbewaarder: "Geloof in de Heere Jezus Christus", want hij voegde daar de belofte aan toe "en
u zult zalig worden."
Spreek met anderen over God en Zijn dienst, ook als u nog steeds twijfelt. Door dit te doen, zult u
waarschijnlijk eerder en beter ontdekken wat er in u huist. Dit kan natuurlijk confronterend zijn, maar wel
heilzaam! Doe dit in een veilige omgeving om te voorkomen dat u zelf beschadigd wordt, én om bij
buitenstaanders de gedachte te voorkomen dat het christelijk geloof weinig houvast biedt.
En als u zekerheid van het geloof ontvangt (meer of minder, dat is bij iedereen verschillend), stel u dan in
Zijn dienst en geef Zijn Woord met dankbaarheid door!
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5. Welke houding en vaardigheden heb ik ervoor nodig?
Het allerbelangrijkste is dat we lijken op de Heere Jezus. Zoals Hij is, Zijn karakter, Zijn bewogenheid, Zijn
liefde, Zijn zachtmoedigheid, Zijn volharding enz.
Een aantal zaken verdienen nog speciale aandacht:
Weet uzelf compleet afhankelijk van God, dat Hij uw gedachten zal leiden, u de woorden zal geven en de
ander de openheid om naar de boodschap te luisteren.
Wees nieuwsgierig naar de ander. Wij kennen de ander meestal nauwelijks en weten niet wat de ander
weet, beweegt, belangrijk vindt en waar hij/zij behoefte aan heeft. Zoek aansluiting bij de ander. Dus niet
allereerst een boodschap over de ander "uitstorten".
Wees begaan met de ander. Heb de naaste lief als uzelf. Probeer u in de ander in te leven.
Ontwikkel uw vermogen om te kunnen luisteren met geduld en zachtmoedigheid. Dat is niet alleen horen
wat de ander zegt, maar ook de meer verborgen boodschappen proberen op te pikken. Bedenk dat u
zich hierbij erg kunt vergissen. Onduidelijkheid in de communicatie zorgt heel vaak voor misverstanden.
Daarom is de volgende vaardigheid belangrijk:
Geef feedback waarmee u aangeeft wat u van hem begrepen hebt. Dit biedt de ander de gelegenheid uw
interpretatie zo nodig te corrigeren en/of aan te vullen. Tevens voelt de ander zich daardoor vaak
begrepen.
Wees niet benauwd om een eind met iemand mee te lopen in zijn gedachtegang.
Oefen u in het ontdekken van aanknopingspunten en het inspelen daarop met een Bijbelse gedachte. Dit
kan u alleen leren door het Woord van God goed te kennen én het toe te passen in de praktijk van het
evangelisatiewerk.
Wil niet te veel. Dat geeft krampachtigheid. Het is al mooi als u iemand een zetje in de goede richting kan
geven.
Geef als het mogelijk is wel altijd de kern van het Evangelie door: Jezus Christus! Weet dit helder te
verwoorden.
Wees niet te snel teleurgesteld. Houd voor ogen dat ook al ervaart u weerstand of afwijzing, het Woord
van God later als een zaad tot ontkieming kan komen.

6. Welke persoonlijke zegeningen geeft God ons bij het evangeliseren?
Door het Evangelie uit te dragen zegent God ons. Dat is namelijk wat Hij in Zijn Woord belooft. Zoals hier
bijvoorbeeld: "Een zegenende ziel wordt verzadigd, en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen."
(Spreuken 11: 25)
Deze zegen van God omvat meerdere zaken. Het volgende mag u verwachten:
 Evangeliseren brengt vreugde met zich mee. Het is heerlijk om goed van de Heere te spreken.
 Door deze vreugde ontvangen we innerlijke kracht. In Nehemia 8: 11 staat "... want d vreugde van de
HEERE, dat is uw kracht."
 Uw geestelijk leven zal winnen aan diepgang. Door de boodschap van God aan anderen uit te leggen,
gaat u die zelf ook beter verstaan. Iemand zei eens: "Wil je iets begrijpen, ga er dan les in geven!".
 We zullen de Heere Jezus Christus meer en beter leren kennen. God belooft dat bijvoorbeeld in 2 Petrus
1: 8 "... zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus
betreft.."
 Deze kennis zal ook meer kennis van onszelf opleveren, en als het goed gaat verootmoediging.
 We worden door de Heere gereinigd van zonden en tekorten.
 Het getuigenis van de Heilige Geest mét onze geest: ... dat wij kinderen van God zijn (Romeinen 8: 16),
neemt u duidelijker waar. Dit zal uiteraard enorm veel vastheid in uw leven geven.
 Onze vrijmoedigheid zal toenemen. Allerlei belemmeringen hinderen ons steeds minder. God neemt die
weg.
 Als iemand door onze woorden tot bekering en geloof komt, is dat een bijzonder grote zegen. De
engelen Gods verheugen zich daarover en wij met hen! Dit wordt in de Bijbel ook wel "de oogst"
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genoemd. En hierbij geldt de geestelijke wet: "Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk
zaait, zal ook zegenrijk oogsten." (2 Korinthe 9: 6). Het is goed te beseffen, dat deze oogst pas helemaal
duidelijk zal worden in de hemel. Waar we diegenen hopen te ontmoeten, waarvoor de Heere ons
gebruikt heeft om hen tot bekering te leiden. Mét hen zullen we God groot maken om Zijn
onuitsprekelijke genade!
 Onze verwondering over Gods grote genade en onze dankbaarheid daarvoor zal toenemen.

7. Zeven adviezen om meer te evangeliseren
1. Begin elke dag met het gebed "Heere, wilt U mij gebruiken als een instrument in Uw handen?"
2. Leer Jezus Christus steeds beter kennen, door Bijbellezen, overdenking, gebed en de prediking. Hij is
de bron, Hij is de Wijnstok. Hij heeft beloofd: "Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van
levend water zullen uit zijn binnenste vloeien." (Johannes 7: 38). Door Hem beter te kennen, gaan we
steeds meer op Hem lijken.
3. Verheug u op de oogst, om met allen die Hem toebehoren Hem groot te maken. "In een talrijk volk ligt
de glorie van een koning, ..." (Spreuken 14: 28).
4. Wees alert op de kansen die God geeft. Hij leidt uw leven. Hij brengt mensen op uw pad. Niet elke
gelegenheid is even geschikt, maar als u er op let, kunt u echt op veel momenten het gesprek op
geestelijke zaken brengen. Benut die kansen.
5. Durf het te wagen met God! Laat uw zwakheid of uw gebrek u niet hinderen. God is het altijd waard van
Hem te spreken. Door het te doen ontvangt Hij eer en u zegeningen.
6. Heb voldoende Bijbels in huis en bij de hand om uit te delen, en (visite)kaartjes op zak of in uw tas met
de verwijzing naar de site Bijbelwoord.nl. Als u het aandurft, kunt u hierop ook uw eigen naam en
adresgegevens vermelden.
7. Dank God voor elke gelegenheid die u had om het Evangelie door te geven, en bid voor die persoon.

8. Eventuele bezwaren tegen de oproep om te evangeliseren
Dit hoofdstuk is geschreven om veelgehoorde bezwaren tegen de oproep om te evangeliseren weg te
nemen. Als u geen bezwaren hebt, kunt u dit hoofdstuk gerust overslaan. Maar misschien leeft bij u wel één
of meerdere van deze gedachten. Dat kan u dan hinderen om het Woord van God door te geven, en dat
vinden wij jammer en onze tegenstander, de boze, vindt dat prima. Daarom hebben we (heel kort) er iets
tegenover gezet. Wilt u er verder over praten, dan kunt u contact opnemen via onze site:
www.evangelisatiesjofar.nl/contact.
Ik voel geen speciale roeping.
Er is geen speciale roeping nodig! Ieder mens wordt opgeroepen Gods daden door te vertellen.
Ik kan niet evangeliseren.
Hoe weet u dat? Hebt u het al geprobeerd? Als u kunt praten, kunt u dat best. Probeer het maar. Begin
maar eenvoudig. Breng God maar ter sprake en zie wat er gebeurt. Het hoeft niet perfect te zijn!
Ik weet niet wat ik zeggen moet.
Probeer met vragen te stellen belangstelling te tonen naar de ander. Vanzelf komt er wel een moment dat
je iets kan doorgeven.
Ik krijg er teveel spanning mee.
De meeste dingen die u voor het eerst doet, leveren (wat) spanning op. Dat hoort bij het leven. Hebben we
dat voor de Heere over of blijven we liever in onze comfortzone?
Ik durf niet goed.
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Het is begrijpelijk dat u een drempel over moeten stappen. Vrijmoedigheid is iets wat elke christen, telkens
weer, nodig heeft. Daarnaast is het misschien een tip om u te voegen bij medechristenen die al
evangeliseren. Zo kunt u op een veilige manier meemaken wat evangeliseren in de praktijk inhoudt. Ook
zou u de evangelisatiecursus van de Hersteld Hervormde Kerk kunnen volgen. Zie:
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie/toerusting-1/cursus.
Maar mag je dan evangeliseren als je geen ambtsdrager bent?
Zeker!
Ik ben niet zo zeker van mijn geloof.
Dat hoeft ook niet, u hoeft uw geloof niet door te geven, maar de blijde boodschap.
Ik ben bang een huichelaar te zijn.
Bent u daar werkelijk bezorgd over? Zie dan een echt christen te zijn en dat met zekerheid te weten. Dat
kan alleen door bekering en geloof in de Heere Jezus Christus. Of is uw vrees een huichelaar te zijn een
uitvlucht om maar niets te doen?
Maar je moet toch eerst iets ontvangen hebben om het door te kunnen geven?
Jazeker. Hebt u het Woord van God dan niet gekregen? Wat ontbreekt daaraan?
Is de opdracht niet speciaal voor de kinderen van God?
Inderdaad, daarin is de Bijbel glashelder, maar de opdracht is niet alleen tot hen beperkt.
Moet je er niet bepaalde bekwaamheden voor hebben of ontvangen?
Werk maar met de talenten die God u gaf en zie er bij te krijgen.
Ik ben niet zo'n prater.
Dat kan, karakters verschillen. Maar het zit niet direct in veel woorden. Mensen de Weg (Jezus Christus)
wijzen, kan in een paar zinnen.
Ik heb er het karakter niet voor.
Het is een misverstand dat u er een bepaald karakter voor moet hebben. Als u echt wil, kan ieder mens,
hoe onbeholpen ook, goed van de Heere spreken.
Maar ik ben een meisje/vrouw!
Ook meisjes en vrouwen mogen in persoonlijk contact het Woord doorgeven. Bovendien: zij hebben vaak
veel natuurlijke gaven om anderen aan te voelen en met tact te benaderen. Veel meisjes en vrouwen
hebben dikwijls ook meer tijd en gelegenheid dan mannen om over de Heere te spreken.
Ik heb nog genoeg aan mijzelf.
U hoeft uzelf niet te vergeten. En: tekorten blijft ieder christen ervaren. Juist door te evangeliseren kunt u
veel persoonlijke zegeningen ontvangen!
Ik heb te weinig: geloof, kennis, liefde enz., enz.
Er zijn geen normen voor, alsof u eerst een bepaald niveau moet hebben bereikt vóór u kunt
evangeliseren. De boodschap van Gods Woord, die mag u altijd doorgeven. En hebt u inderdaad weinig
geloof, kennis en liefde: verootmoedig u voor de Heere. Bij Hem is een volheid aan wat ons ontbreekt.
Ik ben een te groot zondaar.
Als u volhardt in bepaalde zonden, kan dat inderdaad een grote belemmering zijn. Zoek dan verlossing en
vergeving bij de Heere. Weet u een groot zondaar te zijn, "geneigd tot alle kwaad", dan kan dat besef u
goed helpen om de verlossing in Christus aan te prijzen. U weet dat die zo hoogstnoodzakelijk is.
Ik doe het liever met mijn daden.
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Het is een misverstand dat onze daden voldoende zijn om het Evangelie duidelijk te maken. De ander
moet wel weten uit welke Bron wij putten en dat Deze ook voor de ander "beschikbaar" is. Geloof in de
Heere Jezus kan niet gewekt worden zonder het Woord.
We moeten ons eerst inzetten voor meer geloof binnen de kerk.
En ondertussen laten we de mensen buiten de kerk verloren gaan? Zorg voor de zielen binnen de kerk is
er, gelukkig, al heel veel. En dat zal tot aan het einde der dagen nodig blijven. Wanneer is dan het moment
aangebroken om het verlorene buiten de kerk te zoeken?
Als ik ga evangeliseren, voel ik me een solist, omdat zo weinig medechristenen actief
evangeliseren.
Dat kan ik goed begrijpen dat u dat zegt. De reden die u daarvoor aangeeft, is ook helaas de werkelijkheid.
Laat u daardoor echter niet weerhouden. De zonde van nalatigheid hoeft niet de uwe te blijven. Lees
boeken van evangelisten. Dat kan zeer aanstekelijk werken.
In mijn omgeving zullen de mensen het "raar" gaan vinden als ik actief ga evangeliseren.
Laat u niet weerhouden door wat mensen denken of zeggen. Wat God zegt, dat is belangrijker. Kerkelijke
culturen kunnen helaas op bepaalde punten weinig Bijbels zijn.
In mijn kerk vindt men evangeliseren al gauw te "activistisch".
Achter zo'n mening zit vaak een heel stuk theologie. Als u het Woord van God wil doorgeven, laat u dan
door niemand weerhouden. Vrees Gód en niet de mensen.

9. Welke reactie kunnen we verwachten als we evangeliseren?
Bij het evangeliseren zult u ontdekken dat ieder mens weer anders is. De reacties kunnen variëren van
grote weerstand tot zeer welwillend en zelfs instemmend. De reactie van weerstand en afkeer is natuurlijk
niet fijn, maar hoort wel bij het werk van evangeliseren. Jezus Zelf ondervond ook afwijzing en zelfs
dodelijke haat ….
Als mensen negatief reageren kan dit overigens gericht zijn op verschillende zaken:
 Op de feitelijke inhoud van de boodschap. Dat is dan erg jammer, want ze verstaan de boodschap niet
echt. Aan ons de taak de boodschap zo goed mogelijk proberen over te brengen.
 Vaak is hun reactie gericht tegen de oproep die er, min of meer, in ligt. Ze willen er niet naar luisteren,
omdat het hen oproept zich tot God te wenden, zich te bekeren. Het is belangrijk dat uw appèl
overeenkomt met Gods Woord.
 Het kan ook zijn dat uw hoorder negatief is over u als persoon; hij/zij neemt het u kwalijk dat u hem "lastig
valt". Of men vindt u zelfs arrogant. Merkt u dat, zeg dan gerust dat u zich dat voor kunt stellen als u in
hun schoenen stond. Maar probeer vervolgens, als u daar de kans voor krijgt, het gesprek weer op de
inhoud te brengen.
In de gelijkenis van de zaaier (o.a. in Mattheus 13 beschreven) heeft de Heere Jezus ons geleerd wat we
zouden mogen verwachten als we het Woord van God doorgeven. Bij sommige mensen krijgt het Woord
van God niet eens kans om te ontkiemen omdat ze het niet begrijpen. De boze neemt het vrijwel direct uit
hun hart weg. Over deze mensen is hierboven geschreven.
Maar dan zijn er nog drie groepen mensen waarin het Woord van God wél ontkiemt. Bij de eerste groep
krijgt het echter geen diepgang en door verdrukking of vervolging verdort het. Bij de volgende groep dringt
het dieper door, maar wordt het jonge plantje toch verstikt, door de zorgen van het aardse bestaan en de
verleiding van de rijkdom. Een ander deel van het zaad komt tot volledige wasdom, zodanig dat deze
mensen ook het zaad, dat is het Woord van God, weer gaan verspreiden.
Het is goed om u dit alles vooraf te realiseren, zodat u hoop hebt en tegelijk geen overspannen
verwachtingen.
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10. Welke mogelijkheden zijn er om te evangeliseren?
Overal waar we mensen ontmoeten, kunnen we uitzien naar een moment om het gesprek op geestelijke
zaken te brengen. De mogelijkheden daartoe variëren uiteraard sterk. Maar als u eraan begint om de
kansen die God u geeft, te benutten, zult u ontdekken hoe vaak dat wel kan. Hierin mag u ook creatief zijn.
Ontmoetingen met uw familie, buren, vrienden, collega’s, mensen aan de deur, in een winkel, op een
bijeenkomst, op straat enz., enz.! Paulus "ging dan… in gesprek… iedere dag op de markt met hen die hij er
tegenkwam." (Handelingen 17: 17)
Wilt u gaan evangeliseren in georganiseerd verband, dan zou dat vanuit uw gemeente kunnen gebeuren
middels:
 een kinderbijbelclub
 een Bijbelclub voor tieners
 deur-aan-deurevangelisatie
 straatevangelisatie
 een VakantieBijbelweek, in de basisschoolvakantie(s)
Als u meer wil weten over één van deze evangelisatieactiviteiten en misschien wil kijken of dit bij u past,
neem dan contact met ons op, wellicht kunnen we u verder helpen. En hebt u het verlangen om iets te
starten, zoek dan contact met uw wijkouderling of de ouderling die zich speciaal voor evangelisatie inzet.
Ook zijn er verschillende interkerkelijke organisaties waarbij evangeliseren mogelijk is.
 Stichting Evangelisatie Sjofar evangeliseert maandelijks op zaterdagen en donderdagen in de
winkelstraten van grotere steden. We spreken passanten op straat aan en proberen het Evangelie door
te geven. U kunt zich op de site aanmelden (http://www.evangelisatiesjofar.nl/voor-de-eerste-keer-mee)
om een keer vrijblijvend mee te lopen en eventueel mee te doen.
 Informeer voor andere organisaties bij mensen in uw eigen gemeente.

11. Waar is evangelisatiemateriaal te bestellen?
Organisatie













Te bestellen op

Commissie Evangelisatie van de
Hersteld Hervormde Kerk
De Bijbelvereniging, voorheen de
Nederlandse Gideons
de Stem Lektuurzending
Deputaatschap Evangelisatie
Gereformeerde Gemeenten
Evangelie & Moslims’s
Evangeliestek
Gute Botschaft Verlag
Stichting In Grazige Weiden
Stichting Internationaal
Kinder-Evangelisatie Genootschap
(IKEG)
STICHTING UIT HET WOORD DER
WAARHEID
Stichting ZakBijbelBond

http://www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie/materialen
https://bijbelvereniging.nl
http://www.herold-schriftenmission.de
http://evgg.nl
http://www.evangelie-moslims.nl/bijbels/nederlands
http://evangeliestek.nl/webshop
https://gbv-dillenburg.de/de/sprachen/filter/color/niederlandisch.html
http://www.ingrazigeweiden.nl
http://www.ikeg.nl/webshop

http://www.uithetwoordderwaarheid.nl/webshop/categorie/evangelis
atie-alle-talen
https://www.zakbijbelbond.nl
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12. Welke boeken over evangelisatie zijn goed om te lezen?
Om hier een goed antwoord op te geven, zou meer ruimte nodig zijn. Toch willen we de volgende titels
vermelden.

Titel

Schrijver

Zonder meer aanbevolen







Als je niet meer kunt zwijgen! - Liefde tot God, is liefde tot je naaste (is
gratis te downloaden op onze site)
Het zout der aarde - Getuigen naar het voorbeeld van Jezus en Zijn
discipelen
Een frisse wind in de kerk - Handvaten voor een gepassioneerde levensstijl
Evangelisatie: Gods plan van aanpak
Geroepen in een nieuwe eeuw - Geheim en missie van de gemeente
In gesprek met moslims

Jan-Dirk Liefting
Peter Masters
Theo Visser
Robert E. Coleman
Jan Hoek
Harry Morin

Aanbevolen, maar toets de inhoud aan Gods Woord







Bruggen bouwen - Over het effectief doorgeven van het christelijk geloof
Handboek apologetiek - Communicatie van het christelijk geloof
Jezus, onze bestemming
Moeilijke vragen over God en Jezus - Een hulp bij gesprekken over geloven
vandaag
Wat beweegt onkerkelijke John en Anita?
Zo word je een aanstekelijk christen

www.evangelisatiesjofar.nl

Alister McGrath
Alister McGrath
Wilhelm Busch
Benno van den Toren
Lee Strobel
Bill Hybels en Mark Mittelberg
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