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Korte Evangelisatiecursus

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. Daarom wordt u deze cursus aangeboden. Bij voldoende deelname (minimaal vijf 
cursisten) kunt u na deze cursus de verdiepingscursus volgen.

Deze cursus is een verkorte versie van de tiendaagse cursus en bedoeld om de deelnemers te leren: 
a. Wat de opdracht van de HEERE tot evangeliseren inhoudt; 
b. Hoe hieraan praktisch vorm gegeven kan worden; 
c. Wat hiervoor de Bijbelse uitgangspunten zijn.

Tijdens deze cursus worden basislessen en keuzelessen gegeven. We willen de theorie koppelen aan 
de praktijk zodat de deelnemers over hun (eventuele) schroom heen komen en ervaren waar hun 
persoonlijke mogelijkheden liggen. Evangeliseren kan dicht bij huis en/of georganiseerd in groepsver-
band op een bepaalde plaats.

Van de cursist wordt gevraagd het huiswerk uit te werken in dit cursusboek. Alle (gemaakte) huis-
werkopdrachten worden aan het begin van de nieuwe cursusavond besproken.

Inhoud

De eerste cursusavond (Basismodule) bestaat uit basisonderdelen:
a. Kennismaken met elkaar
b. Nadenken over wat u wilt leren
c. Formuleren van een leerdoel voor de lesperiode (en daarna)
d. Bespreken opzet van deze cursus en de mogelijkheden voor de volgende lessen
e. Kiezen door de groep van de inhoud van de cursusdagen 3 en 4.
f. Bijbelse opdracht tot zending en evangelisatie
g.  Bepalen waar het accent moet liggen bij communicatie en evangelisatie: dichtbij huis en/of ver-

der weg (georganiseerd) 

De tweede cursusavond (Basismodule)
a.  Het communiceren van de Bijbelse boodschap in het algemeen met het accent op wat door de 

cursisten is aangegeven tijdens eerste cursusavond bij ‘g’. 
b. Wat is evangeliseren? 

De derde cursusavond (Keuzemodule a of b)
a. Evangeliseren onder kinderen
b. Evangeliseren onder tienerjongeren
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De vierde cursusavond (Keuzemodule a, b of c)
a. Evangeliseren onder moslims, andere wereldgodsdiensten en sekten
b. Evangeliseren onder postmodernen (atheïsten, apatheïsten, agnosten en spiritualisten)
c. Evangeliseren in eigen omgeving (buren, gezin, werk)

De vijfde cursusavond (Basismodule)
a. De vraag van het lijden
b. Terugblik en opzetten evangelisatiewerk in eigen gemeente

Info cursus

 ► De avonden beginnen om 19.45 uur en eindigen om 21.45 uur. Tenzij er een andere tijd afgesproken 
is.

 ► De cursus wordt gratis aangeboden door de landelijke Commissie Evangelisatie. De gemeente 
waar we te gast zijn krijgt een brief waarin de gevraagd wordt om een vrijwillige bijdrage te geven. 
Individuele giften worden ook bijzonder op prijs gesteld.

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

 ► Als er in de groep meer dan 15 deelnemers zijn, kan (zo mogelijk) de groep gesplitst worden. Zo-
doende blijft er gelegenheid voor voldoende interactie en praktische opdrachten.

Huiswerkopdrachten 

Voor iedere cursusavond is er een huiswerkopdracht. Deze huiswerkopdracht zorgt er voor dat ieder-
een zich voor kan bereiden op de volgende lesavond.

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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Kerngedeelte
Matthéüs 28:19-20

Lesdoel
De cursist:
a.  weet wat er in Gods Woord geschreven staat 

over evangelisatie en wat de Bijbelse zen-
dingsopdracht is 

b. denkt na over een persoonlijk leerdoel 
c. begrijpt de opzet van deze korte cursus
d.  heeft de persoonlijke voorkeur aangegeven 

voor de keuzemodulen
e.  begrijpt het belang van luisteren bij commu-

nicatie

Opstarten van de korte cursus:
a. Kennismaken met elkaar
b. Nadenken over wat u wilt leren

c.  Formuleren van een leerdoel voor de lesperi-
ode (en daarna)

d.  Bespreken opzet van deze cursus en de mo-
gelijkheden voor de volgende lessen

e.  Kiezen van de inhoud van de cursusdagen 3 
en 4 door de groep.

f.  Bijbelse opdracht tot zending en evangelisa-
tie

g.  Bepalen waar het accent moet liggen bij 
communicatie en evangelisatie: dichtbij huis 
en/of verder weg (georganiseerd) 

Huiswerk
Aan het eind van iedere les wordt de praktijkop-
dracht voor de volgende les besproken. Voordat 
we met de nieuwe les beginnen wordt eerst de 
gemaakte praktijkopdracht besproken. De prak-
tijkopdrachten hebben nummers.

Cursusdag 1: Bijbelse opdracht tot zending en evangelisatie 
Communiceren van de Bijbelse boodschap deel 1
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Module overzicht

Cursus-
dag

Module keuze 
(aankruisen)

Inhoud module Huiswerk
nummers

1 Basismodule

Accent op:

Bijbelse opdracht tot zending en evangelisatie & Com-
municeren van de Bijbelse boodschap deel 1 (Voor-
proefje)
❑ dichtbij huis 
❑ verder weg (georganiseerd)  
❑  een combinatie van beide hierboven genoemde 

mogelijkheden

Huiswerk 
1, 2, 3 en 4

2 Basismodule Het communiceren van de Bijbelse boodschap in het 
algemeen met het accent op wat door de cursisten is 
aangegeven. 
Wat is evangeliseren? 

Bespreken 
1, 2, 3 en 4

Huiswerk
5 of 6

3 Keuzemodule ❑  Evangeliseren onder kinderen.
 ► Opzetten en bespreken inhoud van kinderevan-

gelisatie
 ► vertellen Bijbelverhaal

❑  Evangeliseren onder tienerjongeren.
 ► Waarom tienerevangelisatie? 
 ► Wie zijn de tieners? Hun leefwereld en  hun 

leeftijdskenmerken
 ► Hoe zet je tienerevangelisatie op?

Bespreken 
5 of 6

Huiswerk:
7, 8 of 9

4 Keuzemodule ❑  Evangeliseren onder moslims, andere wereldgods-
diensten en sekten

❑  Evangeliseren onder postmodernen (atheïsten, 
apatheïsten, agnosten en spiritualisten)

❑  Evangeliseren in eigen omgeving (buren, gezin, 
werk)

Bespreken 
7, 8 of 9

Huiswerk
10
 

5 Basismodule a.  De vraag van het lijden
b.  Terugblik en opzetten evangelisatiewerk in eigen 

gemeente

Bespreken 
10
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Deel 1. Theoretische toerusting 
Bijbelse opdracht tot evangeliseren 

 ► Bijbelse opdracht tot evangelisatie
 ► Wat is evangeliseren?
 ► Wie mag evangeliseren?
 ► Mogelijkheden om te evangeliseren
 ► Belemmeringen om te evangeliseren
 ► Wat is de boodschap die gedeeld moet wor-

den?

Pauze

Deel 2. Praktische toerusting
Communiceren van de Bijbelse boodschap deel 
1 (Voorproefje)
Bepalen waar het accent moet liggen bij com-
municatie en evangelisatie: dichtbij huis, verder 
weg (georganiseerd) of een combinatie van bei-
de mogelijkheden

 ► Luisteren, belangrijk?
 ► Non-verbaalgedrag opmerken

 HUISWERK

Huiswerkopdracht voor cursusdag 2:
1.  Stel een realistisch doel op om in uw eigen 

leven de Bijbelse zendings- en evangelisatie 
opdracht een grotere plaats te gaan geven. 

2.  Stel allemaal een tekst op van maximaal tien 
regels die gebruikt kan worden voor een 
evangelisatiefolder. Het thema is: ‘Is er leven 
na de dood?’ of  ‘Als buren gaan we naar de 
kerk, waarom vinden wij dat fijn?’

3. Voorbereiding op les 2: 
  Bedenk hoe u gaat reageren op de volgende 

casus: 
  ‘U staat bij de heg van uw woning. Een man uit 

de wijk geeft u een compliment over uw tuin. 
‘Wat heeft u alles mooi laten groeien’.

  Hoe reageert u? (Probeer met uw reactie het 
evangelie door te geven.)

4.  Lees hoofdstuk 1 ‘Als je niet meer kunt zwij-
gen’ en schrijf de punten op die u aanspraken 
en denkt te kunnen gebruiken in een evange-
lisatiegesprek.
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Uitwerken van de huiswerkopdrachten 1, 2, 3 en 4

1.  Persoonlijk leerdoel opstellen

Aanwijzingen/suggesties:
Denk na over de volgende dingen: a. Is het een realistisch doel? b. Is het ‘meetbaar’? c. Past het 
qua tijd binnen de omvang van de cursus? d. Wie/wat heeft u er bij nodig?

Persoonlijk leerdoel: 

2.  Stel een tekst op voor een evangelisatiefolder van ongeveer tien regels.

Aanwijzingen:
Doelgroep onkerkelijken, in de gemeente of daarbuiten (Afhankelijk van het door u gekozen ac-
cent). Denk na of het in de verleden of tegenwoordige tijd geschreven moet zijn.

Tekst:

3.  Reactie op de casus (Zie hierboven bij huiswerkopdracht 3) 

Aanwijzingen:
Probeer zo natuurlijk mogelijk te reageren.

Reactie op de casus:

4.  Lees hoofdstuk 1 ‘Als je niet meer kunt zwijgen’.

Aanwijzing:
Schrijf de punten op die u aanspraken en denkt te kunnen gebruiken in een evangelisatiegesprek.
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Kerngedeelte
Kolossenzen 4

Lesdoel
De cursist:
a.  begrijpt dat luisteren en het letten op de 

non-verbale communicatie van de ander, be-
langrijke elementen zijn in de communicatie

b.  begrijpt het belang van spiegelen en concre-
tiseren

c.  begrijpt wat onder het begrip ‘evangeliseren’ 
wordt verstaan

Bespreken huiswerkopdrachten 1, 2, 3 en 4
1.  Stel een realistisch doel op om in uw eigen 

leven de Bijbelse zendings- en evangelisatie 
opdracht een grotere plaats te gaan geven. 

2.  Stel allemaal een tekst op van maximaal tien 
regels die gebruikt kan worden voor een 
evangelisatiefolder. Het thema is: ‘Is er le-
ven na de dood?’. ‘Als buren gaan we naar de 
kerk, waarom vinden wij dat fijn?’

3. Reactie op onderstaande casus 
  Bedenk hoe u gaat reageren op de volgende 

casus: 
  ‘U staat bij de heg van uw woning. Een man uit 

de wijk geeft u een compliment over uw tuin. 
‘Wat heeft u alles mooi laten groeien’. 

  Hoe reageert u? (Probeer met uw reactie het 
evangelie door te geven.)

4.  Lees hoofdstuk 1 ‘Als je niet meer kunt zwij-
gen’ en schrijf de punten op die u aanspraken 
en denkt te kunnen gebruiken in een evange-
lisatiegesprek.

 HUISWERK

Huiswerkopdracht voor cursusdag 3:
(Keuzemodule a of b)

5.  Evangeliseren onder kinderen (Keuze-
module a)

a.  Kijk op de website van de HHK bij ‘kinder-
evangelisatie’ naar een deeltje van ‘Bij de 
hand’. Bestudeer een deeltje en beschrijf uw 
eerste indruk.

b.  Bedenk welk Bijbelverhaal u als kind gehoord 
hebt en bedenk waarom die vertelling u zo 
boeide.

6.  Evangeliseren onder tienerjongeren (Keuze-
module b)

  Lees de onderstaande ervaring van een evan-
gelist met tienerjongeren  en schrijf op wat u 
is opgevallen. Welke ervaring heeft u zelf in 
de omgang met tienerjongeren?

Leesstuk evangelist

‘Ook voor tieners’
Er stonden vier jongens van ongeveer achttien 
jaar met elkaar te praten. Ik zag het gebeuren 
en dacht: zal ik er heen gaan? Misschien weten 
deze jongens nergens van! Dus ik liep naar hen 
toe en ging er stilletjes bijstaan. Al gauw keken 
ze me aan en werden stil. Ik zag ze denken: wat 
moet die oude man hier? ‘Jongens, ik heb een 
vraag aan jullie. Wat denken jullie: zou God be-
staan?’ Ik keek hen om beurten aan. De één zei: 
‘Ik weet het echt niet meneer.’ En een ander: ‘Ik 
geloof wel dat er iets is, maar wat weet ik ook 
niet.’ En zo ging dat maar door. ‘Jongens, het is 
heel belangrijk om te weten of God bestaat. En 
áls Hij bestaat, te weten Wie Hij is. Veronderstel 
dat Hij bestaat, dan komen jullie Hem zeker een 

Cursusdag 2: Het communiceren van de Bijbelse boodschap in het 
algemeen met het accent op wat door de cursisten is aangegeven. 
Wat is evangeliseren? 
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keer tegen. En dan zal Hij jullie vragen: waarom 
heb je Mij nooit gezocht? Als Hij daarentegen 
niet bestaat, leef er dan maar op los. Dan zijn we 
eigenlijk net als beesten. Een klein poosje hier op 
aarde en dan is alles over en uit. Alles doelloos 
toch?’ De jongens luisterden en vroegen: ‘maar 
hoe kan je weten of God echt bestaat?’ Ik mocht 
hen het Evangelie uitleggen en ze begrepen ook 
dat als ze God wilden leren kennen, ze ook naar 
Hem moesten zoeken. Ik vertelde hen hoe ze 
dat moesten doen en dat ze dan een Bijbel nodig 
hebben. Dat alleen bidden niet genoeg is, want 
dat God graag wat terug wil zeggen. Dat doet 
Hij door Zijn brief die Hij aan ons heeft geschre-
ven. ‘Kunnen we zo ontdekken of Hij bestaat?’ 
vroeg er één. ‘Jazeker’ zei ik, ‘vraag maar aan 
Hem of Hij bestaat en vraag maar of Hij Zich aan 
jullie bekend wil maken. Je mag alles aan Hem 
vragen en neem dan elke dag even de tijd en de 

eenzaamheid en dit Bijbelboekje. Bidt tot Hem 
en lees dan iets van Hem. Als je dat elke dag 
doet, dan ziet Hij dat je Hem serieus neemt en 
dan zal Hij je zeker antwoorden gaan geven op 
de vragen die jullie hebben. Maar doe het wel 
elke dag. Want Hij wil serieus genomen worden 
door jullie. Zouden jullie een Bijbel willen en dit 
gaan proberen?’ ‘Heel graag meneer, wat kost 
hij?’ ‘Niets hoor’ zei ik. ‘Is hij helemaal gratis?’ ‘Ja 
hoor!’ Ik vroeg hen nog: ‘Je gaat toch wel lezen 
he?’ Eén van de jongens werd verontwaardigd en 
vroeg: ‘Wat zouden we er anders mee moeten 
doen?’ ‘Weggooien’ zei ik. ‘Meneer, doen men-
sen dat wel eens dan?’ ‘Ja, jammer genoeg wel’ 
zei ik. ‘Dat zouden wij nooit doen.’ Ik gaf ze alle 
vier een Bijbelboekje en ze waren er erg blij mee. 
En ik ook. Ik bad: ‘ O Vader, dat Uw liefde hen 
blijkt, o Zoon maak hen Uw beeld gelijk, o Geest, 
zendt Uwe troost op hen neer.’
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Uitwerken van de huiswerkopdrachten 5 of 6

5.
a.  Bestuderen deeltje kinder-evangelisatie-methode.
b.  Wat maakte dat de vertelling u boeide?

Aanwijzingen/suggesties:
Kijk ook vooral naar de werkjes die online staan.

a.  Dingen die me aanspreken/opvallen: 

b.  Wat maakte dat de vertelling u boeide:

6.
a.  Ervaring evangelist met tienerjongeren. 
b.  Welke ervaring heeft u zelf in de omgang met tienerjongeren?

Aanwijzingen:
Beschrijf ook wat u moeilijk vindt in de contacten met tienerjongeren.

a. Wat valt me op in de ervaring van de evangelist met tieners?

b. Welke ervaring heeft u (opgedaan) met tienerevangelisatie?

Deel 1. Praktische toerusting
Communiceren van de Bijbelse boodschap deel 2

 ► Oogcontact
 ► Spiegelen
 ► Concretiseren van de boodschap

Pauze

Deel 2. Theoretische toerusting
Wat is evangeliseren?

 ► Waar hebben we het over?
 ► Waarom evangeliseren? 
 ► Wie mag/moet er evangeliseren? 
 ► Wat is evangeliseren? 
 ► Zending of evangelisatie
 ► Belang van evangeliseren
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Kerngedeelte
Voor kinderevangelisatie:
Jozua 3:13 t/m Jozua 4:6 en Psalm 8 of Psalm 78

Voor tienerevangelisatie: 
Spreuken 22:1-10 (en eventueel volgende verzen)

Lesdoel (kinderevangelisatie)
De cursist:
a.  leert waaraan een goede Bijbelvertelling 

moet voldoen
b.  weet hoe kinderevangelisatie kan worden 

vormgegeven

Lesdoel (tienerevangelisatie)
De cursist:
a.  heeft nagedacht hoe tienerevangelisatie kan 

worden vormgegeven
b.  weet waarom tienerevangelisatie belangrijk 

is
c.  weet wie tieners zijn

Bespreken huiswerkopdrachten 5 of 6
5.  Evangeliseren onder kinderen (Keuzemodu-

le a)
a.   Kijk op de website van de HHK bij ‘kinder-

evangelisatie’ naar een deeltje van ‘Bij de 
hand’. Bestudeer een deeltje en beschrijf uw 
eerste indruk.

b.  Bedenk welk Bijbelverhaal u als kind gehoord 
hebt en bedenk waarom die vertelling u zo 
boeide.

6.  Evangeliseren onder tienerjongeren (Keuze-
module b)

  Lees de ervaring van een evangelist met tie-
nerjongeren  en schrijf op wat u is opgeval-
len. Welke ervaring heeft u zelf in de omgang 
met tienerjongeren?

 HUISWERK

Huiswerkopdracht voor cursusdag 4:
(Keuzemodule a, b of c)
7.  Evangeliseren onder moslims, andere we-

reldgodsdiensten en sekten: (Keuzemodule 
a)

a.  Bedenk wat u wilt leren van de andere gods-
diensten en geef dit door aan de docent van 
de volgende keer. 

b.  Welke culturele verschillen zijn voor u lastig 
om mee om te gaan in een evangelisatiege-
sprek met een aanhanger van een andere 
godsdienst. 

8.  Evangeliseren onder postmodernen (athe-
isten, apatheïsten, agnosten en spiritualis-
ten) (Keuzemodule b)

a.  Waar en wanneer kunt u in aanraking komen 
met spirituele zaken? 

b. Hoe gaat u daarmee om? 
c. Maak hierover een kort verslag.

9.  Evangeliseren in eigen omgeving (buren, ge-
zin, werk) (Keuzemodule c)

a.  Bedenk mogelijkheden om te evangeliseren 
in eigen omgeving.

Cursusdag 3: Kinderevangelisatie of tienerevangelisatie 

Keuzemodule
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Uitwerken van de huiswerkopdrachten 7, 8 of 9

7.  Evangeliseren onder moslims en andere wereldgodsdiensten en sekten 
a.  Bedenk wat u wilt leren van de andere godsdiensten en geef dit door aan de docent van de 

volgende keer.
b.  Welke culturele verschillen zijn voor u lastig om mee om te gaan in een evangelisatiegesprek 

met een aanhanger van een andere godsdienst.

Aanwijzingen/suggesties:
Bedenk wat u moeilijk vindt in contacten met andere wereldgodsdiensten en sekten

a.  Dit wil ik leren van moslims, andere wereldgodsdiensten en sekten:

b.  Welke culturele verschillen zijn er voor u lastig om mee om te gaan, denkt u.

8.  Evangeliseren onder postmodernen (atheïsten, apatheïsten, agnosten en spiritualisten)
a.  Waar en wanneer kunt u in aanraking komen met spirituele zaken? 
b.  Hoe gaat u daarmee om? 
c.  Maak hierover een kort verslag.

Aanwijzingen:
We adviseren niet te veel op internet te zoeken naar spirituele zaken. Dat kan te confronterend 
zijn.

a.  Waar en wanneer kunt u in aanraking komen met spirituele zaken?

b.  Hoe gaat u daarmee om?

c.  Maak hierover een kort verslag.
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Keuzemodule a

Deel 1. Theoretische toerusting
kinderevangelisatie
Hoe communiceer je de Bijbelse boodschap 
aan kinderen?

 ► Bijbelverhaal vertellen
 ► Waarom is de begin- en eindzin belangrijk 

om op te schrijven?
 ► Waaruit bestaat een goede voorbereiding?
 ► Welke elementen mogen nooit ontbreken in 

een vertelling?
 ► Hoe houdt u rekening met de doelgroep? 

(onkerkelijke kinderen e.d.)
 ► Vertellen in tegenwoordige tijd?
 ► Gebruik maken van audiovisuele hulpmidde-

len? (PowerPoint, plaatmateriaal, e.d.)

Pauze 

Deel 2. Praktische toerusting
kinderevangelisatie
Opzetten en bespreken inhoud van kindere-
vangelisatie en vertellen Bijbelverhaal

 ► Manieren van kinderevangelisatie
 ► Beschikbaar materiaal 
 ► Kinderclub
 ► Vakantie Bijbelweek
 ► Toegankelijk
 ► Hoe kunnen kinderen een Bijbelverhaal mak-

kelijk onthouden?
 ► Wat spreekt u aan bij kinderevangelisatie? 

(Motiveer uw antwoord)
 ► Wat vindt u lastig in het kinderwerk? 
 ► Bespreken bezoek kinderevangelisatieclub

Keuzemodule b

Deel 1. Theoretische toerusting
tienerevangelisatie
Hoe communiceer je de Bijbelse Boodschap 
aan tieners?

 ► Waarom tienerevangelisatie?
 ► Handvatten, tips en ideeën voor de prakti-

sche invulling van evangelisatie onder tie-
ners. 

 ► Ontdekken van de tiener
 ► Wat, wie, hoe en waarom van het tienerwerk
 ► Tienerwerk, hoe spreek je tieners aan?

Pauze 

Deel 2. Praktische toerusting
tienerevangelisatie

 ► Wat vindt u lastig in het werken met tieners?
 ► Organiseren van tienerevangelisatiewerk

9.  Evangeliseren in eigen omgeving (buren, gezin, werk)
a.  Bedenk mogelijkheden om te evangeliseren in eigen omgeving.

Aanwijzingen:
Heeft u wel eens met uw buren en Bijbels gesprek gehad?

a.  Mogelijkheden voor evangeliseren in eigen omgeving:
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Kerngedeelte (Keuzemodule a)
Voor evangeliseren onder moslims, andere wereld-
godsdiensten en sekten
Genesis 16:1-16

Kerngedeelte (Keuzemodule b)
Voor evangeliseren onder postmodernen (atheïsten, 
apatheïsten, agnosten en spiritualisten)
Filippenzen 2:12-18

Kerngedeelte (Keuzemodule c)
Voor evangeliseren in eigen omgeving (buren, gezin, 
werk)
1 Petrus 3:1-15

Lesdoel (Keuzemodule a)
Evangeliseren onder moslims, andere wereldgods-
diensten en sekten) 
De cursist:
a.  weet wat de verschillen en overeenkomsten 

tussen het christendom en de islam zijn 
b.  maakt kennis met de wijze van communica-

tie met moslims
c.  weet wat hypercalvinisme en remonstrantis-

me inhoudt

Lesdoel (Keuzemodule b)
Evangeliseren onder postmodernen (atheïsten, 
apatheïsten, agnosten en spiritualisten) 
De cursist:
a.  weet dat veel mensen spiritueel actief zijn en 

leert hiermee om te gaan.
b.  leert vervolgens om te gaan met eigen ge-

voelens in gesprekken met zoekers.

Lesdoel (Keuzemodule c) 
Evangeliseren in eigen omgeving (buren, gezin, 
werk) 
a.  De cursist voelt de noodzaak tot evangelise-

ren in eigen omgeving
Bespreken huiswerkopdrachten 7, 8 of 9
(Keuzemodule a, b of c)
7.   Evangeliseren onder moslims, andere we-

reldgodsdiensten en sekten: (Keuzemodule 
a)

a.   Bedenk wat u wilt leren van de andere gods-
diensten en geef dit door aan de docent van 
de volgende keer. 

b.  Welke culturele verschillen zijn voor u lastig 
om mee om te gaan in een evangelisatiege-
sprek met een aanhanger van een andere 
godsdienst. 

8.   Evangeliseren onder postmodernen (athe-
isten, apatheïsten, agnosten en spiritualis-
ten) (Keuzemodule b)

a.  Waar en wanneer kunt u in aanraking komen 
met spirituele zaken? 

b.  Hoe gaat u daarmee om? 
c.  Maak hierover een kort verslag.

9.   Evangeliseren in eigen omgeving (buren, ge-
zin, werk) (Keuzemodule c)

a.   Bedenk mogelijkheden om te evangeliseren 
in eigen omgeving.

Cursusdag 4: Keuzemodulen 
a. Evangeliseren onder moslims, andere wereldgodsdiensten en 
sekten 
b. Evangeliseren onder postmodernen (atheïsten, apatheïsten,  
agnosten en spiritualisten) 
c. Evangeliseren in eigen omgeving (buren, gezin, werk)
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Uitwerking van huiswerkopdracht 10

10. ‘Als jouw God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Dus: God bestaat niet!’

Aanwijzingen/suggesties:
Maak ook gebruik van de aantekeningen uit de lessen communicatie. Let op de opbouw van het 
gesprek.

‘Als jouw God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Dus: God bestaat niet!’:

 HUISWERK

Huiswerkopdracht voor cursusdag 5:
10.  Als iemand tegen u zegt: ‘Als jouw God liefde 

is, waarom is er dan zoveel ellende in de we-
reld? Dus, God bestaat niet!’

Schrijf op wat u gaat zeggen. Denk ook aan de the-
orie die u geleerd heeft tijdens de communicatie- 
lessen.
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Keuzemodule a

Deel 1. Theoretische toerusting
(lees vooraf bladzijde 128 en verder ‘Als je niet 
meer kunt zwijgen’).
Evangeliseren onder moslims, andere wereld-
godsdiensten en sekten

 ► verschillen en overeenkomsten christendom 
/ en de islam 

 ► waar moet je op letten in je communicatie 
met moslims

 ► inhoud hypercalvinisme en remonstrantisme 
 ► hoe gaan we het gesprek aan met een hyper-

calvinist en remonstrant?

Pauze

Deel 2. Praktische toerusting
 ► Islam
 ► oosterse godsdiensten
 ► hoe reageert u als er wordt gezegd dat het 

christendom hetzelfde is als elke andere 
godsdienst?

 ► handvatten om in gesprek te gaan met per-
sonen uit andere culturen

 ► hoe gaan we om met culturele verschillen

Keuzemodule b

Deel 1. Theoretische toerusting
Evangeliseren onder postmodernen (atheïsten, 
apatheïsten, agnosten en spiritualisten)

 ► Wat houdt modern/postmodern in?
 ► Seculiere mens
 ► Spiritueel geïnteresseerd 
 ► Aanbod genoeg / zoekend naar (de) waar-

heid 
 ► Welke kansen biedt de huidige cultuur om 

het evangelie te brengen?
 ► Welke drempels / belemmeringen zijn er om 

de boodschap over te brengen?

Pauze

Deel 2. Praktische toerusting
 ► In gesprek met zoekers
 ► Omgaan met eigen gevoel en geloof in ge-

sprek met zoekers en tijdens confronterende 
reacties. Evangeliseren kan eigen geloofsle-
ven veranderen. Hoe ga je hier mee om? 

 ► Atheïsten /apatheïsten 

Keuzemodule c

Deel 1. Theoretische toerusting
Evangeliseren in eigen omgeving (buren, gezin, 
werk)

 ► Bijbelstudie naar aanleiding van 1 Petrus 3:15

Pauze

Deel 2. Praktische toerusting
 ► Naar aanleiding van videofragmenten in ge-

sprek gaan met elkaar hoe we in de praktijk 
vorm kunnen geven aan evangeliseren in ei-
gen omgeving

 ► Belemmeringen in evangelisatie in eigen om-
geving

 ► Hoe getuigen op werk? 
 ► Bespreken casussen uit de praktijk 
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Kerngedeelte
Psalm 73 en Jakobus 5:7-20

Lesdoel 
De cursist weet:

 ► om te gaan met de ‘waarom-vraag’ van het 
lijden 

 ► weet pastoraal een evangelisatiegesprek 
over de vraag van het lijden aan te gaan.

Bespreken huiswerkopdracht 10
10.  Als iemand tegen u zegt: ‘Als jouw God liefde 

is, waarom is er dan zoveel ellende in de we-
reld?’ Dus God bestaat niet!’

  Schrijf op wat u gaat zeggen. Denk ook aan 
de theorie die u geleerd heeft tijdens de 
communicatie-lessen.

Deel 1. Theoretische toerusting
 ► Oorsprong van het lijden
 ► Heeft u zelf te maken met deze vraag? 
 ► Lijden, een gevolg van een bepaalde zonde?

 ► Beproeving of verzoeking door God?
 ► De blindgeborene in de Bijbel?
 ► Lijden door menselijk handelen?
 ► Van wie komt de corona epidemie?
 ► Vraag van het lijden. Waarom zoveel ellende 

op deze wereld? Tijdens evangelisatieactivi-
teiten wordt vaak de waarom vraag gesteld. 

 ► Hoe kan er zoveel lijden zijn als we toch ge-
loven in een goede God?

 ► Heeft u zelf te maken met deze vraag? 

Pauze 

Deel 2. Praktische toerusting
 ► Oefenen met casussen: ‘Hoe reageren we op 

diverse opmerkingen van de ander?
 ► Pastoraal reageren
 ► Mogen de mensen de ‘waarom-vraag’ stel-

len?

Slot
Terugblik en opzetten evangelisatiewerk in eigen 
gemeente

Cursusdag 5: Vraag van het lijden  
Terugblik en opzetten evangelisatiewerk in eigen gemeente

Opmerkingen n.a.v. de cursus en punten voor het opzetten evangelisatie werk in eigen 
gemeente. 
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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. 

Matthéüs 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. 

Matthéüs 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. 

Matthéüs 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. 
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Handelingen 17:30–31 God dan de tijden der on-
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 Thessalonicenzen 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 Thessalonicenzen 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 maken-
de; Maar behoudt anderen door vreze, en grijpt 
ze uit het vuur; en haat ook den rok die van het 
vlees bevlekt is.
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