Landelijke Evangelisatiedag
D.V. zaterdag 4 februari 2023
Bethelkerk Lunteren
Hartelijk welkom!

Programma
9.30 u. Inloop
10.00 u. Welkom. Voorzitter Werkgroep voorlichting evangelisatie P. Groeneveld
Opening. Ds. J.W. Baan vanuit de CE
Hoofdlezing. Evangelisatie en het werk van de Heilige Geest, een diepgaande bezinning. Prof. dr. W.
van Vlastuin
11.15-12.15 u. Workshopronde 1
12.15-13.30 u. pauze, zelf lunch meenemen
13.30-14.30 u. Workshopronde 2
14.30-15.00 u. Forumdiscussie
15.00-15.15 u. Afsluiting
15.15 u. Einde programma

Locatie: Bethelkerk, De Haverkamp 1, 6741 PM Lunteren

Workshops.
Workshop 1: Wat is de betekenis van bidden in het evangelisatiewerk? Info volgt.
Workshop 2: Hoe spreken wij over het Evangelie in onze leefomgeving? Hendri Snetselaar
Workshop 3: Hoe kan ik in mijn gemeente het evangelisatiewerk gestalte geven? Jos van der Hoog
Voor opgave, zie Overige informatie.

Over de inhoud
Hoofdlezing: Evangelisatie en het werk van de Heilige Geest, een diepgaande bezinning. Door prof.
dr. W. van Vlastuin.
De Heilige Geest werkt ook in onze tijd. God werkt Zijn grote plan uit en de Heilige Geest brengt
mensen bij het Woord. Wat kan je soms verwonderd zijn als de HEERE een medemens die met
vragen loopt op je pad brengt en je het Evangelie met hem of haar kunt delen. Het werk van de Geest
is groot en voor ons vaak verborgen. Wie is eigenlijk de Heilige Geest? Wat zegt de Bijbel over Hem in
het Oude en Nieuwe Testament? Hoe werkt de Heilige Geest in je hart? Word ik geleid door die
Geest? In de hoofdlezing gaat ds. Van Vlastuin in op het werk van de Heilige Geest. In een
diepgaande bezinning over de wonderlijke werking van de Heilige Geest reikt hij ons antwoorden
aan op bovenstaande vragen.
Workshop 1: Wat is de betekenis van bidden in het evangelisatiewerk? Info volgt.
Workshop 2. Hoe spreken wij over het Evangelie met ongelovigen in onze leefomgeving? Door
Hendri Snetselaar
Als eerste denken we met elkaar na over: wat we verstaan onder het Evangelie. En dan echt hier
even over doordenken. Hoe verwoorden we de kern ervan? Wat vinden we belangrijk dat hiervan in
een gesprek naar voren komt? Vervolgens denken we erover na wie de ongelovigen zijn, waarbij we
ook mensen met een kerkelijke achtergrond meenemen. En vanuit welke houding en hoe kijken we
tegen hen aan? Is er een persoonlijk verlangen om met hen over het Evangelie te spreken? Hoe gaan
we hier mee om in onze leefomgeving en hoe benutten we de kansen?
Workshop 3. Hoe kan ik in mijn gemeente het evangelisatiewerk gestalte geven? Door Jos van der
Hoog
Twee belangrijke aspecten om rekening mee te houden bij het opzetten van evangelisatiewerk in
eigen gemeente zijn: 1.de context van de gemeente, bevindt zij zich in een plaats met Bijbelgetrouwe
gemeenten of in een seculiere context? Wat heb je in jouw situatie nodig? 2.de betrokkenheid van
de gemeente. Is de gemeente betrokken op de stad of het dorp waar de kerkdiensten gehouden
worden? Leeft het verlangen om de naaste te bereiken met het Evangelie? Is er draagvlak in de
gemeente en hoe krijg je de gemeente in beweging om evangelisatiewerk op te zetten. Hoe zet je
evangelisatiewerk op? Op deze vragen zoeken we met elkaar een antwoord.
Over de sprekers
Prof. dr. W. van Vlastuin is hoogleraar theologie en spiritualiteit van het gereformeerd
protestantisme aan de VU te Amsterdam. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar de leer van de
Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards. Hij heeft twee boeken geschreven
over de Heilige Geest: ‘Wordt vervuld’ en ‘Word vernieuwd’.
Hendri Snetselaar geeft in het dagelijks leven leiding aan een ingenieursbureau voor
bouwconstructies. Daarnaast is hij betrokken bij Stichting Evangelisatie Sjofar. Sinds een jaar of 7
gaat hij met Sjofar mee met evangelisatieacties en vanaf 2017 is hij secretaris.
De geestelijke nood in de wereld is hem op het hart gebonden waardoor hij zich geroepen weet het
Evangelie op de straten te verkondigen. ‘Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het
Woord van God. Hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben?’
Jos van der Hoog komt uit Ridderkerk, 37 jaar, ouderling in Ridderkerk en lid van de plaatselijke
evangelisatiecommissie, voor 1 dag in de week evangelist in Abbenbroek. Daarnaast is hij werkzaam
als evangelist in de Bijlmer voor Kruispunt Bijlmer en voor het toerustingswerk binnen de Hersteld
Hervormde kerk.

Overige informatie
Meekijken
Het is mogelijk om de dag thuis mee te maken. De livestream is te vinden op
https://www.youtube.com/LunterenHHG. Voor een bijdrage in de onkosten kun je een bedrag
overmaken. Hiervoor verschijnt er een QR-code op het scherm. Het kan zijn dat het programma
ingekort wordt als er weer corona heerst.
Aanmelden
Om een goede indeling te kunnen maken, vragen we je om je aan te melden voor de dag en voor de
workshops. Je kunt je opgeven voor twee workshops. Vanaf dinsdag 10 januari 2023 staat de
aanmeldpagina open. Klik dan hier om het formulier te openen.
Dit jaar is er geen kinderoppas.
Overige informatie
Op de stoelen liggen machtigingskaarten. Hiermee kun je een bedrag overmaken ter bestrijding van
de onkosten. Het is ook mogelijk om gebruik maken van een QR-code die op het scherm verschijnt.
Bij binnenkomst ontvang je een kopje koffie of thee. Bij je zelf meegebrachte lunch ontvang je een
warme kop soep en een lekkere snack.

