
Evangelisatie en Zending 
 
Les 1. Getuigen van Christus 
 
DOEL 

In deze LifeGroup gaan we kijken hoe we 
getuigen van Christus kunnen zijn. 
 
Gids voor deze studie: 
• Begin de Lifegroup met gebed  
• Begin het gesprek met de Icebreaker  
• Ga verder met punt 2  
• Sluit af met gebed punt4, bid ook voor elkaar 
 
1. ICE BREAKER 

➢ Heb je onlangs tot niet-christen gesproken over Jezus Christus? Hoe heb je dit ervaren? 
 

➢  Zijn er barrières in jouw leven die jouw belemmeren om vaker tot ongelovigen te spreken 
over Christus? Zo ja, welke zijn dit? 
 
 

2. Studie 
 
ONZE MISSIE 
We beginnen onze studie over evangelisatie en Zending. We gaan kijken naar wat het betekent om te 
evangeliseren in dit tijdperk. Wat kunnen wij doen om de taak van het prediken van het evangelie 
aan alle volkeren te vervullen? 
 
Lees Mattheüs 28:16-20 
 

➢ Wat kunnen we uit deze tekst concluderen dat de missie van de kerk is? Oftewel wat vraagt 
Jezus van ons? 
 

➢ Waarom denk je dat Jezus ons hierbij vertelt dat Hij alle macht heeft op hemel en op aarde 
en daarbij ook verteld dat Hij met ons zal zijn tot de voleinding van de wereld? 
 
 

A. Evangeliseren begint met een gevoel van ernst 
Lees Romeinen 9: 1-5  
 

➢ Hoe beschrijft Paulus zijn medelijden voor zijn niet christelijke landgenoten?  
 

➢  Welke mensen in jouw leven zie jij als de ‘niet christelijke landgenoten’?  
➢ Vergeleken met de bezorgdheid van Paul, hoe bezorgd ben je om hen?  

 
➢ Als je een procentueel cijfer van 0 tot 100% zou kunnen geven aan de ernst die jij voelt voor 

zij om je heen waarvan je weet dat ze niet gered zijn. Hoeveel procent zou dat dan zijn?  
bijv. Ik ben … % ernstig bezorgd om mijn vrienden. 
 



➢  Wat kunnen we doen om dit omhoog te krijgen denk je?  
 

 
B. Evangeliseren begint met het overwinnen van angst 
Een van onze angsten is dat we onze vrienden beledigen als we ze 'evangeliseren'. Vaak strijden we 
met een dubbel gevoel: we willen heel graag dat ze Christus leren kennen, maar we willen onze 
vrienden niet van Hem of ons weg jagen. 
De volgende vragen kunnen je helpen om je angst te overwinnen  
 

➢  Wat is volgens Romeinen 1: 1 de oorsprong van het evangelie? Hoe stelt dat jou gerust? 
  

➢  Wat kan de kracht van het evangelie volgens Romeinen 1:16 zijn? Hoe verhoogt dat je 
zelfvertrouwen? 
 

➢ Voor wie is Romeinen 1:16, het evangelie beschikbaar? Op welke manier moedigt dit je aan 
om 'onwaarschijnlijke' kandidaten te beschouwen als mogelijke mensen met wie je het 
evangelie kunt delen? 
Notitie Leider: het is hier belangrijk om te weten dat de Joden niet echt omgingen met 
Grieken. Maar toch is het evangelie ook voor hun. 

 
Je bent misschien geen krachtige spreker; de vaardigheid van je presentatie of de kracht van je 
argumenten is echter niet de sleutel om iemands ziel te veranderen.  
 
Lees 1 Korintiërs 1: 18-25 hardop.  
 

➢ Gelet op wat die passage zegt, wat zijn enkele praktische manieren om effectiever te worden 
in het delen van het evangelie? 
 
 

C. Evangeliseren begint met de kennis van het evangelie  
Er zijn verschillende manieren waarop jij het evangelie van God kun delen met je naasten. Er zijn wel 
enkele belangrijke punten om het evangelie altijd goed te begrijpen en uit te leggen. 
 
Hier zijn er 3 hoofdpunten die belangrijk zijn om te onthouden: 
1. Wij allen hebben gezondigd, en missen de glorie[Aanwezigheid] van God. Romeinen 3:23. 
Het is belangrijk om dit deel te benadrukken in de evangelisatie. Als een persoon niet op de hoogte 
wordt gesteld dat ze ziek zijn, willen ze ook niet het medicijn nemen dat hun leven kan redden. 
 
2. Het loon van de zonde is de dood. Romeinen 6:23 
We moeten niet alleen uitleggen dat allen gezondigd hebben, maar dat het resultaat van de zonde de 
eeuwige dood is. Men zal voor altijd gescheiden zijn van God. Dit is het pad waarop deze persoon 
zich bevindt. 
 
3. Jezus is de enige die ons redding kan brengen. We verkrijgen deze redding door te geloven in 
zijn offer aan het kruis voor ons. (Johannes 11.25-26, Johannes 6.47, Galaten 3.22, Kolossenzen 
1.22) 
Het evangelie is dan het goede nieuws dat er redding is voor iedereen die in Jezus gelooft. In de 
volgende les zullen we het hebben over hoe we deze 3 Bijbelse waarheden naar de mensen kunnen 
overbrengen. Je kan alvast voorbereiden door de 10 geboden te onthouden die in Exodus 20.1-17 
staan. 
Notitie Leider: Niet alle teksten hoeven hierbij gelezen te worden. Dit hangt af van je tijd. 
 



3. Conclusie 
Vandaag hebben we een begin gemaakt om de ernst van het verspreiden van het evangelie in te 
zien. Eenmaal we de ernst inzien kunnen we sterk zijn om alle angsten te overwinnen die er maar zijn 
in ons leven. We weten namelijk dat het evangelie kracht heeft en dat Christus voor altijd met ons is 
om ons te helpen om deze missie te vervullen. 
 
4. Eind gebed 
Vraag LifeGroup-leden om hun gebedsverzoeken te delen. Noteer als leider de gebedsverzoeken 
om gedurende de week voor de leden te bidden. Sluit je LifeGroup af door te bidden. 
Niet vergeten 
• Bemoedig elkaar om aanstaande vrijdag en zondag naar de kerk te komen. 
• Als er niet christenen aanwezig zijn, vraag ze ook of ze hebben nagedacht over hun leven 
te geven aan Christus. 
• Spoor de leden om telefoon nummers uit te wisselen etc. 


