
Evangelisatie en Zending 
 
Les 2. Allen hebben gezondigd 
 
DOEL 

In deze LifeGroup gaan we kijken hoe we 
mensen bewust kunnen maken van het feit dat ze 
gezondigd hebben. 
 
 
1. ICE BREAKER 
 

➢ Heb je ooit iemand horen zeggen dat ze God niet nodig hebben, omdat ze al een goed 
persoon zijn? Hoe ging dat? 
 

➢  Wat vind je van zo een bovengenoemde uitspraak? 
 
 

2. Studie 
 
ONZE MISSIE 
In de vorige les hebben we gezien dat onze prediking van het evangelie 3 essentiële kerngedachtes 
moet bevatten:  
1. Allen hebben gezondigd, 
2. Het loon van de zonde is de eeuwige dood, 
3. Jezus is de enige die ons kan redden van de eeuwige dood. 
 
In deze les gaan we dieper in op het eerste punt. Iedereen heeft gezondigd. 
Hoe kunnen we iemand bewustmaken dat hij of zij een zondaar is? 
 
Lees Romeinen 3:20; 7:7 en Galaten 3:24 
 

➢ Wat is het, volgens deze teksten, dat ons bewust maakt dat we zondaars zijn? 
 

➢ Hoe denk je dan, dat we iemand bewust kunnen maken van het feit dat Hij/zij een zondaar 
is?  
 
 
 

A. Evangeliseren begint met het tonen van Gods standaard 
Het is de wet van God dat een zondaar laat zien dat Hij of zij in zonde is. Wanneer we geconfronteerd 
worden met Gods standaard, dan zien we dat we tekortschieten.  
Bijvoorbeeld: Als u op een snelweg rijdt waarbij u max 100 km / uur mag en u besluit om toch 130 km 
/ uur te rijden. Dan veroordeelt het feit dat er een wet is van maximaal 100 km / uur iedereen die dit 
overschrijdt. 
 
De wet van God is hetzelfde, zij toont de zonde en veroordeelt die ook. 
Dus, als we mensen bewust willen maken dat ze in zonde verkeren, dan is het logisch om te beginnen 
met de wet. We moeten mensen bewust maken van wat de wet van God zegt. Wat is Gods standaard 



voor de mens?  
 
In Exodus 20.1-17 laat het ons de tien geboden zien : 
 
1. Je zult geen andere goden vereren  
Vraag dat gesteld kan worden: Heeft God de eerste plek in jouw leven? 
 
2. Je zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, Je zult voor die niet buigen 
Vraag dat gesteld kan worden: Wat voor afgod is er in jouw leven?  
Maar ook: Wat neemt de plaats van God in je leven in? Humanisme, atheïsme, jezelf? 
 
3 Je zult den Naam des Heeren uws Gods niet misbruiken. 
Vraag dat gesteld kan worden: Heb je ooit gescholden met Godve…… of Jezus Christus? 
 
4. Denk aan de sabbatdag om het te heiligen.  
Vraag dat gesteld kan worden: Heb je de tijd genomen voor God, degene die jou 
geschapen heeft en jou het leven geeft? 
 
5. Eer je vader en je moeder 
Vraag dat gesteld kan worden: Doe je dit ook? 
 
6. Je zult niet doden.  
Vraag dat gesteld kan worden: Volgens Jezus ben je al schuldig aan het doden van iemand wanneer je 
iemand haat. Oftewel voor jou is het alsof die persoon niet eens meer bestaat. Heb je dit ooit 
ervaren? 
 
7. Pleeg geen overspel.  
Vraag dat gesteld kan worden: Matteüs 5.28 - Maar ik zeg je dat iedereen die naar een vrouw kijkt 
om naar haar te verlangen al overspel met haar in zijn hart heeft gepleegd. Heb je ooit zo naar een 
persoon gekeken die niet jouw man/ vrouw is? 
 
8. Je zult niet stelen. 
Vraag dat gesteld kan worden: heb je ooit iets groots of kleins gestolen? Iets meegenomen dat niet 
van jou was? 
 
9. Je zult geen valse getuigenis spreken tegen je naaste.  
Vraag dat gesteld kan worden: Heb je ooit gelogen? 
 
10. Je zult niet begeren wat van uw naaste is. 
Vraag dat gesteld kan worden: Heb je dit ooit gedaan? 
 
 
 
B. Evangeliseren begint met een spiegel voorleggen 
We hebben gezien dat we met de tien geboden al heel gauw kunnen laten zien dat iemand heel ver 
verwijderd is van die “goede persoon” die hij/zij denkt te zijn. 
Dit wordt nog erger wanneer we Jakobus 2:10 lezen. 
 
Een goede methode om de persoon tot de tien geboden te brengen, is de methode die wordt 
gebruikt door de organisatie 'The way of the master'.  
Zij stellen voor om het volgende te vragen na het starten van een gesprek met een persoon: 



Beschouw je jezelf als een goed persoon? 
 
De meeste mensen voelen zich niet beledigd door deze vraag, omdat de vraag te maken heeft met 
hun favoriete onderwerp, hun zelf. De verwachte reactie is: "Ja, ik ben een redelijk goed persoon." 
Dit antwoord onthult hun trots en hun eigen rechtvaardigheid. Op dit punt ben je klaar om de wet 
te gebruiken (de Tien Geboden). De volgende vraag zou kunnen zijn: 
Denk je, dat jij  je aan de tien geboden hebt gehouden? 
Dit is waar we de tien geboden brengen. 
 
Oefen deze twee vragen met een persoon in de LifeGroup. 
 
1) Persoon A begint het gesprek door te vragen of persoon B gelooft in God. 
2) Persoon B kan hierin improviseren. Ja, ik geloof of: Nee God bestaat niet etc… 
3) Persoon A probeert het gesprek zodanig te leiden dat hij/zij over kan gaan naar deze twee vragen. 
 
Wanneer jullie klaar zijn dan wisselen jullie de rollen om. 
 
 
Het valt je natuurlijk al gelijk op dat dit slechts het begin van een groter gesprek is. De volgende les 
zullen we dit gesprek voortzetten. 
 
 
3. Conclusie 
Vandaag hebben we een begin gemaakt om het gesprek met iemand aan te gaan om zo het 
evangelie te presenteren. We hebben voornamelijk gefocust op het feit dat iemand een zondaar is. 
Natuurlijk is dit niet waar we zullen blijven. Dit is slecht nieuws. Het is geen goed nieuws om erachter 
te komen dat je een zondaar bent en dat je in Gods ogen en volgens Gods standaarden een slecht 
persoon bent. Helaas moesten we voor deze les hier eindigen, maar maak je niet druk! Kom volgende 
week en dan zul je zien hoe we dit slechte nieuws al snel kunnen veranderen naar het mooiste 
nieuws dat iemand ooit in zijn/haar leven zal horen. Het goede nieuws van Jezus Christus. Het 
evangelie. Maar hiervoor moet je er volgende week weer aanwezig zijn! Tot dan. 
 
4. Eind gebed 


