
Evangelisatie en Zending 
 
Les 3. Getuigen zonder angst 
 
DOEL 

In deze LifeGroup gaan verder met het gesprek dat we vorige week waren begonnen 
 
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 de kans gehad om deze week tot iemand te spreken over Jezus? Hoe ging dat? 
 
 

2. Studie 
 
ONZE MISSIE 
In de vorige les keken we naar hoe we kunnen getuigen door mensen te laten zien dat ze 
hebben gezondigd en Jezus nodig hebben. Het was een les dat natuurlijk niet echt goed nieuws 
bracht want de conclusie was dat we zondaars zijn. Hoewel dit heel negatief is, is het belangrijk om 
dit aspect te presenteren aan de mensen. Als we dit niet doen dan is het alsof we een geneesmiddel 
presenteren aan iemand die denkt dat hij/zij gezond is. Zo een persoon zal dus niet inzien waarom 
redding nodig is. 
 
In deze les zullen we zien hoe we met eenieder het evangelie simpel kunnen delen op de manier van 
de bediening “The Way of the master”. Het is belangrijk om te weten dat er verschillende manieren 
zijn om het evangelie te brengen. Wat we hier presenteren zijn simpelweg handvatten om jou 
vooruit te helpen in dit mooie werk. Dit is vooral behulpzaam voor zij die niet eens weten waar te 
beginnen.  
 
Voordat we deze techniek bespreken. Laten we eerst een voorbeeld ervan zien op Youtube: 
Klik hier voor de Youtube Video 
 

➢ Wat vond je van dit gesprek? 
 

De 3 Stappen: 
Stap 1. Begin een gesprek 
Vaak zijn we verlegen om een gesprek te beginnen met iemand die we niet kennen. Om ons geloof 
effectief te delen, moeten we mensen laten zien dat we interesse in hun hebben, en dat doen we 
door vriendelijk te zijn. Oefen met de  mensen die je in het park, het benzinestation of de supermarkt 
tegenkomt, en zeg hen een simpel: "Hallo, hoe gaat het?" Of "Goedemorgen! Mooie dag / veel regen 
/ heel koud, toch? ». Als de persoon vriendelijk reageert, kunnen we vragen: "Woon / werk / studeer 
je hier?" En begin dan een gesprek. 
 
Toen Jezus met de Samaritaanse vrouw sprak, begon Jezus het gesprek in de natuurlijke volgorde 

https://www.youtube.com/watch?v=gqNDdCzOGTI


(alledaagse dingen). We kunnen hetzelfde doen en een gesprek over sport of het weer tot stand 
brengen, misschien later terugvallen op iets dat je op het nieuws hebt gehoord, en dan verdergaan 
om over geestelijke dingen te praten. Een eenvoudige manier om het gesprek naar het spirituele te 
veranderen, is door een kerkelijke flyer aan te bieden en te vragen: "Heb je een van deze?" Wanneer 
de persoon hem grijpt, zeg hem: "Het is een flyer uit mijn kerk. Kom je uit een christelijke 
achtergrond? ». 
Een andere eenvoudige manier om het onderwerp te veranderen, is door te vragen "beschouw je 
jezelf als een spiritueel persoon? 
 
Stap 2. G.T.O.B. 
 
De techniek die wordt gebruikt door de bediening "The way of the Master" zouden we kunnen 
onthouden met de afkorting GTOB . 
Deze techniek kunt u bij elke evangelisatie vol vertrouwen uitoefenen. U zult precies 
weten waar u in het gesprek bent en waar het gesprek naartoe gaat. Je kunt je angsten vergeten! 
Laten we de stappen van Jezus volgen die gegeven zijn in Markus 10.17-31. Jezus sprak eerst over het 
begrip dat de mens van het goede had. 

G – Goed persoon 

 Wat vind je ervan, beschouw je jezelf als een GOED PERSOON? 
We hebben dit deel in de vorige les gezien 
 

T – Tien geboden 

 Heb je je aan de TIEN GEBODEN gehouden denk je? 
Met de rijke jongeman gebruikte Jezus de wet om "de kennis van de zonde" te brengen (Romeinen 
3:20). We kunnen hetzelfde doen door deze vraag te stellen.  
De meeste mensen zullen denken dat ze zich aan de geboden hebben gehouden, dus je zegt verder:  
"Laten we er een paar overwegen en laten we kijken. Heb je ooit een leugen verteld? ».  
Dit lijkt misschien een confrontatie, maar als je de vraag met liefde stelt, hoeft dit niet 
aanstootgevend te zijn. Onthoud dat "

" (Romeinen 2:15). Vertrouw erop dat het geweten zijn werk zal doen en de waarheid van elk 
gebod zal bevestigen. 
Sommigen zullen toegeven dat ze hebben gelogen; anderen zullen zeggen dat ze alleen 'leugentje om 
bestwil' hebben gezegd. Vraag:  
"Hoe noem je iemand die liegt?"  
Ze zullen aarzelen om het te zeggen, maar probeer ze over te halen om toe te geven:  

"hmm een leugenaar."  
Ga door met de geboden. Vraag:  "Heb je ooit iets gestolen, ook al was het een klein ding?"  
Vraag: "Hoe noem je iemand die steelt?"  
En laat hen het erkennen:  

"een dief."  
Vertel hen:  
"Jezus zei dat iedereen die naar een vrouw kijkt om naar haar te verlangen, al een overspelige 
persoon is met haar in zijn hart. «Heb je ooit lustig naar iemand gekeken? ». 
Vraag hen:  
"Heb je ooit met de naam van God gevloekt?"  
Leg het voorzichtig uit:  
"Dus, in plaats van een slecht woord te gebruiken om je ongenoegen kenbaar te maken, heb je de 
naam genomen van Degene die je leven gaf en alles wat waarde heeft voor jou, en het met vuiligheid 
gekleurd. Dat wordt "godslastering" genoemd en God belooft dat hij de man die zijn naam ijdel 



uitspreekt niet onschuldig zal noemen.” 
 
Op dit punt zal het individu zwijgen (zijn mond sluit zich aan bij de wet, zie Romeinen 3:19) of hij 
zal rusteloos worden. Vraag hem zijn naam en zeg: 
 
 "_________, volgens je eigen woorden ben je een dief, een leugenaar, een godslasteraar en een 
overspelige man van hart, en we hebben alleen naar vier van de tien geboden gekeken." 
 

O - oordeel 

Als God u op basis van de Tien Geboden op de Dag des Oordeels zou oordelen, zou u 
dan onschuldig of schuldig worden verklaard? 
Als de persoon zegt: "Onschuldig", zeg dan: "Je hebt me net verteld dat je Gods wet hebt 
overtreden. Denk er eens over na. Zou jij onschuldig of schuldig zijn? (Het is erg belangrijk dat je 
hem/haar laat toegeven dat hij/zij schuldig is). 
 

B - Bestemming  

Gaat u naar de hemel of de hel? 
 
Mensen zullen niet beledigd zijn, omdat je hen een simpele vraag stelt in plaats van ze te vertellen 
waar ze naartoe gaan. Van daaruit kan het gesprek op drie manieren ontwikkelen: 
1. De persoon kan met vertrouwen zeggen: "Ik geloof niet in de hel", antwoord: "Dat 
doet er niet toe. Toch zul je op de Dag des Oordeels voor God moeten verschijnen, of je nu 
in de hel gelooft of niet. Als ik de snelweg oversteek wanneer een enorme vrachtwagen nadert en 
ik zeg: "Ik geloof niet in vrachtwagens", zal mijn gebrek aan geloof de werkelijkheid niet 
veranderen. " Als de persoon blijf zeggen dat die niet in de hel gelooft, kun je het gesprek 
voortzetten door te zeggen: "Oké, Stel dan dat de hel echt is". 
2. Hij/zij kan toegeven schuldig te zijn, maar dan zeggen dat ze toch naar de hemel gaan omdat God 
"goed" is en daarom zijn zonde over het hoofd ziet.  
Benadruk het feit dat geen enkele rechtvaardige rechter overtredingen “over het hoofd” ziet. 
3. Misschien geven ze toe dat ze schuldig zijn en daarom naar de hel gaan. Vraag hem/haar of hij/zij 
Zich zorgen maakt over dit oordeel.  
Praat over de waarde van diens ziel. 
 
Stap 3. Breng het Goede Nieuws! 
Om het goede nieuws te communiceren, kun je deze afkorting volgen: KBGW:  
Kruis (Jezus ging naar het kruis, leed voor uw zonden, stierf en stond weer op),  
Bekering (Bekeer je van je zondes en laat ze achter),  
Geloof hebben (geloven is om op Christus te vertrouwen voor jouw redding.)  
Waarheid (verwijs naar de waarheid van de Bijbel, en moedig hen aan om vandaag met God in een 
Nieuw leven te stappen). 
 

➢ Optionele Activiteit: 
Pas de 3 stappen die je vandaag hebt geleerd toe in een rollenspel met nog een persoon in 
jouw Life Group en probeer hem/haar het goede nieuws te brengen. 
 
 

3. Conclusie 
Als iemand het heeft begrepen, dan heb je het voorrecht om met die persoon over het kruis te 
praten, en hem/haar aan te moedigen om te bekeren en diens geloof in de Verlosser te plaatsen. Als 
iemand bereid is zijn/haar zonden te belijden en af te keren ervan moedig hem/haar dan aan om te 
bidden en God te vragen hem/haar te vergeven. Bid vervolgens voor die persoon. Neem die persoon 



mee naar de waarheid van de Bijbel, geef hem/haar de opdracht om het dagelijks te lezen en te 
gehoorzamen aan wat het zegt, en moedig die aan om naar de kerk 
gaan. 
 
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. 


