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HERSTELD HERVORMDE 
KERK EVANGELISATIE CURSUS OP MAAT

Wij hopen dat uw belangstelling is gewekt! 

Voor meer informatie, de kosten en het bespreken van de mogelijkheden kunt u 
contact opnemen met kerkelijk bureau (tel: 0318-505541, email: evangelisatie@hhk.nl). 
Voor meer informatie zie ook onze website: www.evangelisatiehhk.nl. 



Mogelijke invulling avonden

AVOND 1  ROEPING EN OPDRACHT TOT EVANGELISATIE 
> Bijbelse opdracht tot evangelisatie
> Wat is evangeliseren?
> Wie mag evangeliseren?
> Taak voor gemeente?
> Taak voor individu?
> Mogelijkheden om te evangeliseren
> Belemmeringen om te evangeliseren
> Wat is de boodschap die gedeeld moet worden. 

Introductie
In de Bijbel worden we  op geroepen om een zoutend zout en een lichtend licht in de deze 
wereld te zijn (Mattheüs  5: 13-14). Dat we betekent dat de wereld moet kunnen zien en 
horen wat het betekent christen te zijn. Het niet altijd gemakkelijk om een gesprek over het 
christelijk geloof aan te gaan. De commissie evangelisatie biedt daarom een uitgebreide en 
een verkorte cursus toerusting evangelisatie aan. Tijdens een verkorte cursus van drie of vier 
gemeenteavonden wordt stil gestaan bij thema’s die belangrijk zijn voor de gemeente om 
naar buiten te treden en om daadwerkelijk te evangeliseren.

AVOND 2  HET BELANG VAN COMMUNICATIE
> Non-verbaal gedrag
> Luisteren, samenvatten (afstemmen, inleven) en doorvragen (LSD)
> Waarnemen / interpreteren
> Houding en taalgebruik
> Het communiceren van een boodschap / de Boodschap
> Gods Woord ter sprake brengen

AVOND 3  WERELDGODSDIENSTEN EN MOGELIJKHEDEN IN EIGEN OMGEVING
> Islam
> Postmoderne/spirituele mens
> Zoekers
> Afwijzers
> Mogelijkheden en kansen 
>  Concreet plan om te komen tot evangelisatie / voortzetten en uitbouwen  

van bestaande activiteiten

AVOND 4A   EVANGELISATIE EN DE KERKELIJKE GEMEENTE. 
> Hoe betrek je gemeenteleden bij het evangelisatiewerk?

     AVOND 4B  DE VRAAG VAN HET LIJDEN
> Hoe omgaan met de vraag van het lijden

De invulling van avond drie of vier kan in overleg vastgesteld worden. 
Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor beide avonden of een combinatie 1 of 2.  


