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Curriculum Cursus Evangelisatie 

Doel

De Commissie Evangelisatie heeft als opdracht om binnen de HHK de bewustwording van de nood-
zaak tot evangelisatie als Bijbelse opdracht te vergroten, de bezinning op evangelisatie te verdiepen, 
het plaatselijk evangelisatiewerk te ondersteunen en bovenplaatselijk evangelisatiewerk te initiëren 
en te coördineren. 

Deze cursus is bedoeld om de deelnemers te leren: 
a. wat de opdracht van de HEERE tot evangeliseren inhoudt; 
b. hoe hieraan vorm gegeven kan worden; 
c. wat hiervoor de Bijbelse uitgangspunten zijn.

Hiervoor heeft de commissie een evangelisatiecursus opgezet. Naast de Bijbelse toerusting willen we 
de theorie koppelen aan de praktijk zodat de deelnemers over hun (eventuele) schroom heen komen 
en ervaren waar hun persoonlijke mogelijkheden liggen.

Inhoud

a.  Behandelen van de Bijbels theologische onderbouwing van evangelisatie.
b.  Maken van inhoudelijke en praktische vertaling naar evangeliseren. We denken hierbij ook aan 

onze levenshouding en levensstijl als christen, als christelijke gemeente en als kerk. 
c.  Aandacht geven aan diverse mogelijkheden van georganiseerd evangelisatiewerk, zoals kin-

derevangelisatie, huis-aan-huiswerk, Bijbel-inloophuis, straatevangelisatie, Bijbelcursussen, Bij-
belstudies en daarnaast ook aandacht besteden aan evangelisatiemateriaal.

d.  Inzicht geven in de culturele en sociale context van onze onkerkelijke naaste. Daarbij kunnen 
vragen aan de orde komen zoals: hoe kunnen we de onkerkelijke naaste benaderen en met 
welke culturele en praktische problemen kunnen we te maken krijgen.

e.  Organiseren van een terugkom-zaterdag om ervaringen te delen, specifieke vragen n.a.v. de 
praktijk te behandelen en tot verdieping en verdere toerusting te komen. 
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Concreet betekent het bovenstaande dat er sprake is van een eenjarige cursus met 10 bijeenkomsten. 
De bijeenkomsten duren van 9.00 uur tot 12.30 uur. De pauze is van 10.45 uur tot 11.00 uur. De bij-
eenkomsten zijn opgezet volgens een vaste volgorde:

 ► Voor elke les wordt een Bijbelgedeelte gelezen en een Psalm gezongen.
 ► Per cursusdag is een thema en een leerdoel vastgesteld. 
 ►  Eerst is er een blok met toerusting (Bijbelse toerusting, coördineren, initiëren). Dit wordt ver-

volgens weer praktisch gemaakt. Deze les wordt gegeven door de vakdocent.
 ►  Tijdens de vorming van de communicatie ligt de nadruk op het ontwikkelen van de eigen (per-

soonlijke) mogelijkheden. Vervolgens wordt er een half uur gereflecteerd op de uitgevoerde 
praktijkopdracht. Deze les wordt gegeven door één van de werkgroepleden. 

 ►  Er is de mogelijkheid om een grote groep te splitsen en de beide docenten twee keer achter 
elkaar dezelfde les te laten geven. 

 ►  Bij elke les is er een praktijkopdracht opgenomen in het curriculum. De uitwerkingen van de 
opdrachten worden in het portfolio gedaan.

Literatuurlijst

 ► ‘Als je niet meer kunt zwijgen! Liefde tot God, is liefde tot je naaste’, Jan-Dirk Liefting.
 ► ‘Elementaire sociale vaardigheden’, Kees van Meer, Jos van Neijenhof en Mieke Bouwens.
 ► ‘In gesprek met moslims’, Harry Morin.

Info cursus

 ►  De cursus wordt gegeven op zaterdagmorgen. De inloop is vanaf 8.30 uur. De ochtenden begin-
nen om 9.00 uur en eindigen om 12.30 uur. 

Portfolio

Iedere cursist maakt een portfolio van de huiswerkopdrachten, bundelt deze en levert dit portfolio 
op de één-na-laatste-cursusdag in. Het portfolio is er voor om min of meer verplicht bezig te zijn met 
de opdrachten.
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Programma met de bijbehorende 
cursusdagen in Veenendaal

inhoud datum aantekeningen

1. Wat is evangeliseren?
    Contextualisatie

14 september

Landelijke zendingsdag (Hoevelaken) 21 september

2.  Opdracht tot evangelisatie en de Bijbelse 
Boodschap communiceren (Deel 1)

28 september

3.  De inhoud van de Bijbelse Boodschap en de 
Bijbelse Boodschap communiceren   (Deel 2)

12 oktober  

4.  Hoe kunt u evangeliseren? 
Rollenspel; oefenen evangelisatiegesprek (1)

26 oktober

5. Kinder- en tienerevangelisatie 16 november

6. Evangeliseren onder moslims 14 december

7. Evangeliseren onder diverse godsdiensten 11 januari

8.  Evangeliseren onder diverse postmoderne 
doelgroepen 

25 januari

Landelijke evangelisatiedag (Lunteren) 15 februari

9. Vraag van het lijden 29 februari

10.  Afsluiting 
Rollenspel; oefenen evangelisatiegesprek (2)

14 maart

Terugkomdag

Voor alle data geldt: Deo Volente
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Cursusdag 1: Wat is evangeliseren? Contextualisatie

Kerngedeelte
Colossenzen 4
     
Leerdoel
De cursist krijgt inzicht in zijn of haar sterke en minder sterke kanten in het evangelisatiewerk en 
krijgt helder wat evangelisatie inhoudt. 

(Lees vooraf het artikel van de commissie evangelisatie. Dit artikel is te downloaden via de volgende link: 
http://www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie/visie)

Kennismaking
De cursist neemt iets tastbaars mee wat iets aangeeft over wie hij of zij is. (We delen de verwachting 
van de cursus en ieders motivatie om de cursus te volgen)

Portfolio
Bespreken portfolio en opdrachten. Hoe/wat en wanneer/doel.

Maken groepsfoto 

Pauze

Wat is evangelisatie? 
 ► Waar hebben we het over?
 ► Waarom evangeliseren? 
 ► Wie mag / moet er evangeliseren? 
 ► Wat is evangeliseren? 
 ► Zending of evangelisatie
 ► Belang van evangeliseren
 ► Kerkorde

Contextualisatie

Praktisch / groepsgesprek 
 ► Evaluatie cursusdag
 ► Uitleg praktijkopdrachten en het doel van het portfolio

Praktijkopdracht:
 ►  Stel een realistisch doel op om in uw eigen leven de Bijbelse zendingsopdracht een grotere 

plaats te gaan geven. 
 ►  Voer een gesprek over het geloof met een niet- of andersgelovige en probeer het nut te ont-

dekken van luisteren. 
 ► (Lees vooraf H 2, 3 en 6 door ‘ESV’ (Elementaire sociale vaardigheden).
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Cursusdag 2: Opdracht tot evangelisatie en de Bijbelse Boodschap (Deel 1)

Kerngedeelte
Markus 16:9-20

Leerdoel
De cursist weet wat er in Gods Woord geschreven staat over evangelisatie en wat de Bijbelse zen-
dingsopdracht is en weet deze boodschap van het Evangelie te verwoorden. 

(lees vooraf H1 ‘Als je niet meer kunt zwijgen’) 

Bijbelse zendingsopdracht:
 ► Grote zendingsopdracht
 ► De werking van de Heilige Geest is allesbepalend
 ► Discipelen maken 
 ► Delen bezit, huis aan huis (n.a.v. Handelingen, Lukas 10)
 ► Opdracht van de gemeente / niet (alleen) individueel (1 Kor. 12?) 

Waarom evangelisatie? 
 ►  Reflecteren op eigen praktijk. Wat zou u willen veranderen? (Vraag geldt ook als er geen prak-

tijk aanwezig is). Bespreken praktijkopdracht vorige les. 
 ► Bijbelse praktijk in eigen gemeente?

Pauze

Vorming communicatie (Lees vooraf H 2, 3 en 6 door ‘ESV’ (Elementaire sociale vaardigheden).
 ► Luisteren
 ► Non-verbale uitstraling
 ► Oogcontact
 ► Spiegelen
 ► Concretiseren van de boodschap
 ► Het tot de kern komen van de boodschap (N.a.v. boekje van Johan Smit). 
 ► Bespreken praktijkopdracht luisteren 

Praktijkopdracht voor cursusdag 3
 ►  Observeer (bijvoorbeeld tijdens de pauze op uw werk of als uw kind thuis komt) iemand. Wat 

neemt u waar en welke interpretatie geeft u eraan?
 ►  Welke vraag gaat u stellen aan een onbekend persoon waar u een evangelisatiegesprek mee wilt 

aangaan? Zijn er factoren waar u rekening mee kunt houden?
 ► Op welke manier kunt u rekening houden met de gevoelens /emotie van de ander?
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Cursusdag 3: Communiceren van de Bijbelse Boodschap 

Kerngedeelte
Johannes 3
     
Leerdoel
De cursist begrijpt dat luisteren en het letten op de non-verbale uitstraling van de ander belangrijke 
elementen zijn in de communicatie. Het belang van spiegelen en concretiseren is voor de cursist 
helder.

Vorming communicatie (Lees vooraf H1, 5 en 8 van ‘ESV’). 
 ► Waarnemen en interpreteren
 ► Pregnantie
 ► Lichaamssignalen
 ► Vragen stellen en samenvatten
 ► Het omgaan met gevoelens

Bijbelse Boodschap
 ► Zonde en genade
 ► Gods ingrijpen in de zondige wereld door de zending van Zijn Zoon
 ► Gebruik geen voor de doelgroep onbekende dogmatische uitdrukkingen
 ► Boodschap ‘niet naar de mens, wel voor de mens’
 ► Spreken over hel en oordeel

Handelingen 17 
 ► Hand. 17:15-34: Paulus sluit zich aan bij de doelgroep
 ► Reactie menigte / geloof en spot met opstanding
 ► Wat kunnen we leren van de ‘manier’ van Paulus?
 ► In hoeverre kunnen we aansluiten bij de doelgroep? Is er een grens?
 ► Hoe vindt u het om het evangelie te delen? 
 ► Wat is het belangrijkste wat u delen wilt met de naaste?
 ► Welke drempels/belemmeringen ervaart u bij uzelf?

Praktijkopdracht voor cursusdag 4:
 ►  Zoek een Bijbelgedeelte op wat betrekking heeft op evangelisatie en wat aangeeft hoe er ge-

evangeliseerd moet worden.
 ►  Op de jaarmarkt in uw woonplaats zal worden geëvangeliseerd. De kerk zal open zijn. Voor al-

lerlei taken kunt u zich inschrijven, zoals het schenken van koffie bij de kerk, helpen de kraam 
klaar te zetten en ook het houden van gesprekken in de kerk en op de markt. Welke taak gaat 
u kiezen en waarom? (Wellicht dat de opdracht van cursusdag 1 u hierbij van dienst kan zijn)

 ►  Ter voorbereiding op het rollenspel tijdens cursusdag 4: U staat op zondagmorgen oog in oog 
met een collega van uw werk. U staat op het punt de kerk in te lopen en zegt de collega haastig 
goedemorgen. Daar heeft u geen goed gevoel bij en u besluit maandag op het werk een gesprek 
aan te gaan met die collega over het geloof. Hier ziet u tegenop, want die collega moet niets 
hebben van de kerkmensen. Wat gaat u zeggen en hoe begint u het gesprek? U maakt gebruik 
van de theorie van cursusdag 3.
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Cursusdag 4: Hoe kunt u evangeliseren? 

Kerngedeelte
Lukas 10:1-24 
  
Leerdoel
De cursist leert op welke manier hij/zij kan evangeliseren

Hoe kunt u evangeliseren?
 ► Hoe wordt er in de Bijbel geëvangeliseerd?
 ► Wat kunnen we daar van leren?
 ► Hoe moeten we evangeliseren?
 ► Welke vormen / methoden zijn er?
 ► Welke vorm past bij me n.a.v. invullijst pag. 15 en 16

Pauze 

Praktische groepsopdracht Rollenspel

Praktijkopdracht voor cursusdag 5
 ►  Probeer een kinderevangelisatieclub te bezoeken en bezoek alvast de website van IKEG, Evan-

geliestek en de website van de evangelisatiecommissie: https://www.hersteldhervormdekerk.
nl/evangelisatie/kinderevangelisatie

 ►  Bedenk welke (Bijbel)vertelling u als kind gehoord hebt en nog weet te herinneren. Wat maakt 
dat u dit verhaal nog kent?
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Cursusdag 5 : Kinder- en tienerevangelisatie 

Kerngedeelte
Psalm 78:1-12

Leerdoel
De cursist leert waaraan een goede Bijbelvertelling moet voldoen. Daarnaast weet de cursist hoe 
kinderevangelisatie kan worden vormgegeven. De cursist weet hoe tieners kunnen worden aange-
sproken en hoe we tieners kunnen helpen in gesprek te gaan met niet-christenen.

Toerustingsdeel (bezoek de website van IKEG, Evangeliestek en evangelisatie HHK /kinderevangelisatie)
 ► Hoe communiceer je de Bijbelse Boodschap aan kinderen?
 ► Bijbelverhaal vertellen
 ► Groepsopdracht 
 ► Wat spreekt u aan bij kinderevangelisatie? (Motiveer uw antwoord)
 ► Waar loopt u tegen aan in kinder- en tienerwerk? 
 ► Bespreken bezoek kinderevangelisatieclub

Pauze

Manieren van kinderevangelisatie
 ► Beschikbaar materiaal 
 ► Kinderclub
 ► Vakantie Bijbelweek
 ► Toegankelijk
 ► Hoe kunnen kinderen een Bijbelverhaal makkelijk onthouden?
 ► Tienerwerk, hoe spreek je tieners aan?

Praktijkopdracht voor cursusdag 6
 ►  Ga in gesprek met een moslim (als u die niet in de buurt hebt, in de stad) over het christelijk 

geloof. Maak van dit gesprek een verslag en beschrijf hierin waar u tegen aan liep in het ge-
sprek. Welke vragen heeft u over de islam?

 ► Wat vond u lastig in de communicatie? 
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Cursusdag 6: Evangeliseren onder moslims

Kerngedeelte
Genesis 16:1-16
 
Leerdoel
De cursist weet wat de verschillen en overeenkomsten tussen het christendom en de islam zijn en 
maakt kennis met de wijze van communicatie met moslims.

Toerustingsdeel (Lees vooraf het boek ‘In gesprek met moslims’ en pag. 126 en 128 van ‘Als je niet meer 
kunt zwijgen’. 

 ► Wereldgodsdiensten: islam 
 ► Ontstaan
 ► Stromingen
 ► Vijf zuilen
 ► Wat is het positieve van de islam? 
 ► Wat is het gevaar? 

Communicatie met moslims (Lees vooraf H2 ‘Als je niet meer kunt zwijgen’).
 ► Verschillen onderling en met christenen
 ► Overeenkomsten
 ► Gevoelige punten
 ► Cultuurverschil 

Praktijkopdracht voor cursusdag 7
 ► Bespreken gesprek moslim
 ►  Bedenk wat u wilt leren van de andere godsdiensten en geef dit door aan de docent van de 

volgende keer. (Schrijf het op in uw portofolio)
 ►  Welke culturele verschillen zijn voor u lastig om mee om te gaan in een evangelisatiegesprek 

met een aanhanger van een andere godsdienst.
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Cursusdag 7: Evangeliseren onder diverse godsdiensten

Kerngedeelte
Hand. 2:42-47  

Leerdoel
De cursist leert wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen het christendom en de andere 
godsdiensten. De cursist leert om te gaan met andere culturen. 

Toerustingsdeel (lees vooraf Pag. 128 en verder ‘Als je niet meer kunt zwijgen’).
 ► Boeddhisme
 ► stromingen
 ► Hindoeïsme
 ► stromingen
 ► Atheïsme
 ► Achtergrond en ontstaan
 ► Hoe reageert u als er wordt gezegd dat het christendom hetzelfde is als elke andere godsdienst?

Pauze 

 ►  Vervolgens krijgt de cursist handvatten om in gesprek te gaan met personen uit andere cultu-
ren.Vervolgens denken we na over het omgaan met Atheïsme. 

 ► Culturele communicatie
 ► Occultisme (wat zegt de Bijbel?)
 ► Oefenen

Praktijkopdracht voor cursusdag 8
 ►  Bespreken culturele verschillen die voor u lastig zijn in gesprek met iemand uit een andere 

cultuur.  
 ►  Neem even een kijkje op internet naar het spiritueel aanbod, schrijf een persoonlijke reactie 

in een verslag hierop. 
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Cursusdag 8: Evangeliseren onder diverse postmoderne doelgroepen 

Kerngedeelte
Johannes 4:1-42

Leerdoel
De cursist weet dat veel mensen spiritueel actief zijn en leert hiermee om te gaan. De cursist leert 
vervolgens om te gaan met eigen gevoelens in gesprekken met zoekers.

Toerustingsdeel (lees vooraf de rest van H8 ‘Als je niet meer kunt zwijgen’). 
 ► Seculiere mens
 ► Spiritueel geïnteresseerd 
 ► Aanbod genoeg / zoekend naar (de) waarheid 
 ► Welke kansen biedt de huidige cultuur om het evangelie te brengen?
 ► Welke drempels / belemmeringen zijn er om de boodschap over te brengen?

Pauze

Vorming communicatie (lees vooraf H8 ‘ESV’). 
 ► Eventueel vervolg vorige cursusdag. In gesprek met zoekers
 ►  Omgaan met eigen gevoel en geloof in gesprek met zoekers en tijdens confronterende reacties. 

Evangeliseren kan eigen geloofsleven veranderen. Hoe ga je hier mee om?  

Praktijkopdracht voor cursusdag 9
 ► Bespreken zoektocht spiritueel aanbod.
 ►  Ga een dag evangeliseren bij een Bijbelhuis / winkelcentrum of waar dan ook. Maak een ver-

slagje van een aantal verschillende gesprekken.
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Cursusdag 9: Vraag van het lijden

Kerngedeelte
Psalm 73 en Jakobus 5:7-20

Inleverdag portfolio

Leerdoel
De cursist weet om te gaan met de waarom vraag van het lijden.

Toerustingsdeel 
 ►  Vraag van het lijden. Waarom zoveel ellende op deze wereld. Tijdens evangelisatieactiviteiten 

wordt vaak de waarom vraag gesteld. 
 ► Hoe kan er zoveel lijden zijn als we toch geloven in een goede God?
 ► Heeft u zelf te maken met deze vraag? 

Pauze 

Vorming communicatie
 ► Hoe ga je in gesprek met mensen over het lijden?
 ► Hoe moeten we omgaan met waarom vragen?
 ► Pastoraal reageren?

Praktijkopdracht voor cursusdag 10
 ► Formuleer de Bijbelse boodschap in eenvoudige bewoordingen in maximaal 3 zinnen.
 ►  Praktijkopdracht (2) gericht op communicatie: Zoek een gelegenheid op om het non-verbale 

gedag van mensen te observeren. Bijvoorbeeld in de rij voor de kassa, in de wachtkamer bij 
de dokter, of op het station. Welk gedrag neemt u waar? Welke interpretatie geeft u aan deze 
waarneming?

Bespreken verslagen van evangelisatiegesprekken
 ► Er is alle gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de opgedane ervaringen. 
 ► Voer n.a.v. de opgedane reacties en de verkregen toerusting nog één evangelisatiegesprek.
 ►  Bedenk voor de laatste keer wat u van deze cursus geleerd hebt en wat er eventueel  anders 

kan.
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Cursusdag 10: Afsluiting

Kerngedeelte:
Kolossenzen 4:2-6

Evaluatie cursus
Evaluatie doormiddel van parels en puzzels

Pauze 

Toerustingsdeel
 ►  Evalueren in les 1 gestelde leerdoel:
 ►  Stel een realistisch doel op om in uw eigen leven de Bijbelse zendingsopdracht een grotere 

plaats te geven. 
 ►  Bijstelling doel en delen van ervaringen.
 ►  Ruimte voor onderwerpen die tijdens de cursus nog niet behandeld zijn. Tijdens de loop van de 

cursus zal er naar mogelijke onderwerpen gevraagd worden. 
 ► Bespreken vragen cursisten. 
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Aantekeningen
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Waar liggen mijn sterke en minder 
sterke kanten in het omgaan met 
andersdenkenden

Vul achter ieder item uw score van 0,1,2,3 of 4.
Lees voor andersdenkenden: on-en andersgelovigen / onkerkelijken / moslims

Sc
or

e 
 

0,
1,

2,
3,

4

In
vu

lli
js

t

1. Ik geloof dat echte liefde betekent dat je de waarheid moet kunnen vertellen, 
ook al zou het de ander pijn kunnen doen of kwetsen.

4

2. Ik ben onderzoekend aangelegd en wil precies weten wat de andere gods-
dienst inhoudt.

7

3. Als ik andersdenkenden ontmoet die ik nog niet ken, dan schroom ik niet hen 
gelijk over Jezus te vertellen of hen evangelisatiemateriaal te geven.

14

4. Ik praat liever over persoonlijke zaken dan dat ik me richt op de Bijbelse 
zaken.

18

5. Als ik naar een christelijke bijeenkomst ga, dan  neem ik graag mijn anders-
denkende vriend mee.

21

6. Ik zie al snel als mijn andersdenkende vriend praktisch problemen heeft en 
probeer dan die problemen uit te weg te ruimen.

26

7. Ik kom soms in de problemen door mijn gebrek aan gevoeligheid en zacht-
moedigheid in mijn omgang met mensen.

5

8. Ik wil me goed voorbereiden voor dit werk in de wereld van de andersden-
kenden en lees eerst meer achtergronden van die andersdenkenden.

6

9. Ik bouw graag goede contacten / vriendschappen op met andersdenkenden. 16

10. Ik ben verwonderd over mijn bekering en wil graag anderen hierover vertel-
len.

15

11. Ik ben meer praktisch aangelegd (actief zijn) dan een denker. 30

12. Ik kan zo nodig tegenover iemand zaken tegenover elkaar stellen. 2

13. In de ontmoeting met andersdenkenden zal ik zoveel mogelijk Jezus groot 
maken.

12

14. Ik wil eerst het geloof van de andersdenkende begrijpen om daarna over het 
christelijk  geloof te praten.

19

15. Ik vind het fijn om een andersdenkende bij mij thuis uit te nodigen voor het 
eten.

24

16. Ik vind voldoening in het achter de schermen helpen van andersdenkenden. 27
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17. Ik houd van een directe aanpak. Meteen praat ik met de andersdenkende 
over Jezus.

1

18 Ik discussieer graag met andersdenkenden en vind het fijn als er moeilijke 
vragen worden gesteld die mij en hen dwingen na te denken over eigen 
geloof/visie.

8

19. Wanneer ik mensen vertel hoe ik tot Christus ben gekomen, merk ik dat ze 
graag naar me luisteren.

13

20. Mensen zien mij als een betrokken, gevoelig en liefhebbend persoon. 20

21. Ik zou mijn andersdenkende vrienden op een (verjaardags-) feestje uitnodi-
gen.

22

22. In de omgang met andersdenkenden ontdek ik graag de redenen van hun 
geloven.

10

23. Ik zou mijn best doen andersdenkende vrienden mee te nemen naar de kerk 
of Bijbelkring.

23

24. Ik verleen liever praktische hulp aan iemand dan met hen discussiëren over 
het geloof.

29

25. Ik heb er geen moeite mee om met mijn vrienden te spreken over de Bijbel, 
zelfs al zou dit voor onze vriendschap negatieve gevolgen kunnen hebben.

3

26. Als een andersdenkende in een gesprek zwakke argumenten heeft of onlo-
gisch redeneert, ben ik teleurgesteld en belemmerd om verder te praten.

9

27. Ik vertel graag aan andersdenkenden over mijn persoonlijke geloofservaring 
om mijn standpunt duidelijk te maken. 

11

28. Anderen mogen opmerkingen maken over hoe ik gemakkelijk nieuwe vrien-
den maak.

17

29. Als ik een goed contact heb met een andersdenkende dan wil ik hem graag 
linken aan mijn netwerk van christelijke vrienden, zodat ze in een goed net-
werk terecht komen.

25

30. Ik laat vooral liefde zien door mijn handelingen en houding, meer dan met 
mijn woorden.

28



 HHK cursus evangelisatie18

Waar liggen mijn sterke(re) kanten in de 
benaderwijze met andersdenkenden.

CONFRONTEREND

Invullijst nummer Mijn score

1.

2.

3.

4.

5.

Punten voor confronterend

VERSTANDELIJK

Invullijst nummer Mijn score

1.

2.

3.

4.

5.

Punten voor verstandelijk

GETUIGEND

Invullijst nummer Mijn score

1.

2.

3.

4.

5.

Punten voor getuigend
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RELATIONEEL

Invullijst nummer Mijn score

1.

2.

3.

4.

5.

Punten voor relationeel

GASTVRIJHEID EN GEMEENSCHAPSZIN

Invullijst nummer Mijn score

1.

2.

3.

4.

5.

Punten voor gastvrijheid en 
gemeenschapszin

DIENSTVERLENEND

Invullijst nummer Mijn score

1.

2.

3.

4.

5.

Punten voor dienstverlenend
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Lijst met Bijbelteksten die te gebruiken zijn 
voor evangelisatie. 

1 Kronieken 16:23-25 Zingt den HEERE, gij ganse 
aarde, boodschapt Zijn heil van dag tot dag. Ver-
telt Zijn eer onder de heidenen, Zijn wonderwer-
ken onder alle volken. Want de HEERE is groot 
en zeer te prijzen, en Hij is vreselijk boven alle 
goden.

Psalm 9:2 Ik zal den HEERE loven met mijn gan-
se hart, ik zal al Uw wonderen vertellen. 

Psalm 96:10 Zegt onder de heidenen: De HEERE 
regeert; ook zal de wereld bevestigd worden, zij 
zal niet bewogen worden; Hij zal de volken rich-
ten in alle rechtmatigheid.

Psalm 119:46 Ook zal ik voor koningen spreken 
van Uw getuigenissen en mij niet schamen. 

Spreuken 24:11–12 Red degenen die ter dood 
gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo 
gij u onthoudt. Wanneer gij zegt: Zie, wij weten 
dat niet; zal Hij, Die de harten weegt, dat niet 
merken? En Die uw ziel gadeslaat, zal Hij het niet 
weten? Want Hij zal den mens vergelden naar 
zijn werk.

Ezechiël 33:8 Als Ik tot den goddeloze zeg: O 
goddeloze, gij zult den dood sterven; en gij 
spreekt niet om den goddeloze van zijn weg af te 
manen: die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid 
sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. 

Daniël 4:2 Het behaagt mij te verkondigen de 
tekenen en wonderen, die de allerhoogste God 
aan mij gedaan heeft. 

Mattheüs 5:13 Gij zijt het zout der aarde; indien 
nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het 
gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, 
dan om buitengeworpen en van de mensen ver-
treden te worden. 

Mattheüs 24:14 En dit Evangelie des Koninkrijks 
zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een 
getuigenis allen volken; en dan zal het einde ko-
men. 

Mattheüs 28:19-20 Gaat dan henen, onderwijst 
al de volken, dezelve dopende in den Naam des 
Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; 
lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden 
heb. En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de 
voleinding der wereld. Amen.

Markus 16:15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in 
de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle 
creaturen. 

Johannes 1:41-42 Andreas, de broeder van Si-
mon Petrus, was een van de twee, die het van 
Johannes gehoord hadden en Hem gevolgd wa-
ren. Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zei-
de tot hem: Wij hebben gevonden den Messias, 
hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus.

Johannes 1:47 En Nathanaël zeide tot hem: Kan 
uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zeide van 
hem: 
Kom en zie. 

Johannes 4:28-29 Zo verliet de vrouw dan haar 
watervat, en ging heen in de stad en zeide tot 
de lieden: Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd 
heeft alles wat ik gedaan heb; is Deze niet de 
Christus?

Handelingen 1:8 Maar gij zult ontvangen de 
kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen 
zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem 
als in geheel Judea en Samaria en tot aan het ui-
terste der aarde. 

Handelingen 17:30–31 God dan de tijden der on-
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wetendheid overzien hebbende, verkondigt nu 
allen mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom 
dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den 
aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door 
een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, 
verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij 
Hem uit de doden opgewekt heeft.

Romeinen 10:9 Namelijk, indien gij met uw 
mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw 
hart geloven, dat God Hem uit de doden opge-
wekt heeft, zo zult gij zalig worden. 

Kolossenzen 4:2-6 Houdt sterk aan in het gebed, 
en waakt in hetzelve met dankzegging; Biddende 
meteen ook voor ons, dat God ons de deur des 
Woords opene, om te spreken de verborgenheid 
van Christus, om welke ik ook gebonden ben, 
Opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet 
spreken. Wandelt met wijsheid bij degenen die 
buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende. Uw 
woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met 
zout besprengd, opdat gij moogt weten hoe gij 
een iegelijk moet antwoorden.

1 Thessalonicensen 1:9–10 Want zij zelven ver-
kondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u 
hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de 
afgoden, om den levenden en waarachtigen God 
te dienen, En Zijn Zoon uit de hemelen te ver-
wachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt 
heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den 
toekomenden toorn.

1 Thessalonicensen 2:4–5 Maar gelijk wij van God 
beproefd zijn geweest, dat ons het Evangelie zou 
toebetrouwd worden, alzo spreken wij, niet als 
mensen behagende, maar Gode, Die onze harten 
beproeft. Want wij hebben nooit met pluimstrij-
kende woorden omgegaan, gelijk gij weet, noch 
met enig bedeksel van gierigheid; God is getuige!

Hebreeën 13:15–16 Laat ons dan door Hem altijd 
Gode opofferen een offerande des lofs, dat is de 
vrucht der lippen die Zijn Naam belijden. En ver-
geet de weldadigheid en de mededeelzaamheid 
niet; want aan zodanige offeranden heeft God 
een welbehagen.

1 Petrus 2:9 Maar gij zijt een uitverkoren ge-
slacht, een koninklijk priesterdom, een heilig 
volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkon-
digen de deugden Desgenen, Die u uit de duis-
ternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 

Judas 21–23 Bewaart uzelven in de liefde Gods, 
verwachtende de barmhartigheid van onzen 
Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven. En 
ontfermt u wel over enigen, onderscheid 
makende; Maar behoudt anderen door vre-
ze, en grijpt ze uit het vuur; en haat ook den 
rok die van het vlees bevlekt is.
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Bijlage: data overzicht
10 sept. Schoonrewoerd Jos Roeping en opdracht tot 

evangelisatie
19.45 – 21.45 uur

14 sept. Veenendaal Jos Ben Wat is evangeliseren?
Contextualisatie

9.00 – 12.30 uur

18 sept. Kesteren Jos / Ben Roeping en opdracht tot 
evangelisatie / communi-
catie

19.45 – 21.45 uur

19 sept. Ridderkerk Eenmalige toerustings-
avond
Onderwerp volgt

19.45 – 21.45 uur

28 sept. Veenendaal Ben Opdracht tot evangelisa-
tie en de bijbelse
Boodschap communice-
ren

9.00 – 12.30 uur

8 okt. Schoonrewoerd Ben Het belang van commu-
nicatie

19.45 – 21.45 uur

9 okt. Kesteren Aaltje Spiker Ben Kinderevangelisatie 19.45 – 21.45 uur

12 okt. Veenendaal ds. W.  
Schinkels-
hoek

Ben De inhoud van de bijbelse 
boodschap en de
Bijbelse boodschap com-
municeren (deel 2)

9.00 – 12.30 uur

17 okt. Montfoort Jos / Ben 19.45 – 21.45 uur

23 okt. Kesteren Jos / Ben Wereldgodsdiensten en 
mogelijkheden in eigen 
omgeving / communicatie

19.45 – 21.45 uur

24 okt. Stellendam Jos Roeping en opdracht tot 
evangelisatie

19.45 – 21.45 uur

26 okt. Veenendaal Ben Jos Hoe kunt u evangeliseren?
Rollenspel; oefenen evan-
gelisatiegesprek (1)

9.00 – 12.30 uur

29 okt. Schoonrewoerd Jos Wereldgodsdiensten en 
mogelijkheden in eigen 
omgeving

19.45 – 21.45 uur
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5 nov. Montfoort Jos / Ben 19.45 – 21.45 uur

7 nov. Stellendam Ben Het belang van commu-
nicatie

19.45 – 21.45 uur

13 nov. Kesteren Ben Lijden 19.45 – 21.45 uur

16 nov. Veenendaal Aaltje Spiker Ben Kinder- en tienerevange-
lisatie

9.00 – 12.30 uur

19 nov. Schoonrewoerd Ben 19.45 – 21.45 uur

21 nov. Montfoort Ben Lijden 19.45 – 21.45 uur

21 nov. Stellendam Jos Wereldgodsdiensten en 
mogelijkheden in eigen 
omgeving

19.45 – 21.45 uur

28 nov. Stellendam Ben Jacoline 
de Vree

Kinderevangelisatie 19.45 – 21.45 uur

10 dec. Montfoort Ben / Jos 19.45 – 21.45 uur

14 dec. Veenendaal ds. C.W.  
Rentier

Jos Evangeliseren onder 
moslims

9.00 – 12.30 uur

11 jan. Veenendaal Jos Evangeliseren onder di-
verse godsdiensten

9.00 – 12.30 uur

25 jan. Veenendaal Jos Evangeliseren onder di-
verse postmoderne
Doelgroepen

9.00 – 12.30 uur

15 feb. Landelijke evan-
gelisatiedag

29 feb. Veenendaal Ben Ben Vraag van het lijden 9.00 – 12.30 uur

14 mrt. Veenendaal Jos/ Ben Afsluiting
Rollenspel; oefenen evan-
gelisatiegesprek (2)

9.00 – 12.30 uur
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