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Korte 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.

Info cursus

 ►  De cursus kan in elke gemeente gegeven worden. De avonden beginnen om 19.45 uur en eindi-
gen om 21.45 uur. Tenzij er een andere tijd afgesproken is.

 ►  Tijdens de cursus kan maatwerk geleverd worden. We proberen tijdens de cursus aan te sluiten 
bij de context van de gemeente. 

 ►  De cursus wordt gratis aangeboden door de landelijke Commissie Evangelisatie. De gemeente 
waar we te gast zijn krijgt wel een brief waarin de mogelijkheid wordt geboden om een vrijwil-
lige bijdrage te geven.

 ►  Voor elke locatie worden de avonden en data ingepland. Door de beschikbaarheid van het ge-
bouw / of sprekers kan het zijn dat de onderwerpen gewisseld worden. 

 ►  Als er in de groep meer dan 15 deelnemers zijn, wordt de groep gesplitst. Zodoende blijft er 
gelegenheid voor voldoende interactie en praktische opdrachten.  
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Huiswerkopdrachten 

Voor elke cursusavond is een huiswerkopdracht. Deze opdracht zorgt er voor dat iedereen zich voor 
kan bereiden.

Boek

Iedere cursist krijgt tijdens de eerste cursusavond het boek: ‘Als je niet meer kunt zwijgen! Liefde tot 
God, is liefde tot je naaste’, Jan-Dirk Liefting
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Roeping en opdracht tot evangelisatie 

Huiswerk
Lees vooraf het visiestuk van de Commissie Evangelisatie ‘Evangeliseren een taak voor de gemeente’. 
Dit document wordt vooraf toegezonden. 

 ► 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.  

Het belang van communicatie (deze les kan verdeeld worden over twee avonden)

Huiswerk
Voer een gesprek over het geloof met een niet / andersgelovige en probeer vooral te luisteren en door 
te vragen. Wat zie je non-verbaal?

 ► 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

Wereldgodsdiensten en mogelijkheden in eigen omgeving

Huiswerk
Welke belemmeringen ervaar je in het gesprek met onderstaande doelgroepen? Geef dit voor de les 
door aan de cursusleiders.

 ► Islam
 ► Postmoderne/spirituele mens
 ► Zoekers
 ► Afwijzers
 ► Mogelijkheden en kansen



 HHK korte cursus evangelisatie5

Kinderevangelisatie

Huiswerk
Bekijk het vooraf doorgestuurde materiaal van de HHK. 

 ► Opzetten en inhoud van kinderevangelisatie ; werving, inhoud, medewerkers, enz.
 ► Hoe vertel je een verhaal tijdens kinderevangelisatie.

Vraag van het lijden

Huiswerk
Bestudeer vooraf Psalm 73

 ► Hoe omgaan met de vraag van het lijden

Praktische les

Huiswerk
Bestudeer vooraf Lukas 10 

 ► Rollenspellen / films van evangelisatiegesprekken
 ►  Concreet plan om te komen tot evangelisatie / voortzetten en uitbouwen van bestaande acti-

viteiten

Evaluatie

We stellen voor een 5e avond te beleggen om de genoemde ideeën, om evangeliseren vorm te geven 
in de eigen gemeente, uit te werken.

Aan het einde van de cursus blikken we terug en is er tijd voor evaluatie aan de hand van parels en 
puzzels.
Parels: Wat neem je mee uit deze cursus? Wat was waardevol?
Puzzels: Welke vragen zijn er nog over? Wat kan beter/anders? 
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