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Les 3: Onze opdracht: deel het evangelie
Deel 1: Terugkijken
1. Omzien naar elkaar
 Iedereen vertelt kort en bondig hoe de afgelopen week is geweest .
2. Aanbidding
 Dank en prijs God in gebed en zang.
3. Liefdevolle Verantwoording
 Onderzoek, doelen van vorige week
o Heb je je doelen bereikt?
o Hoe heb jij Jezus ervaren?
o Wie heeft de brief van Johannes 1-10 gelezen?
4. Visie
 Lees Mattheüs 10:7-8
Wij zijn ook discipelen. Wanneer Jezus tot Zijn discipelen sprak, bedoelt Hij normaal
gesproken ook ons. Hij zond hen weg met de woorden gaat, predik dan: Het Koninkrijk van
de hemel is nabijgekomen.
“Prediken” betekent plechtig, krachtig en met autoriteit verkondigen, zodat de proclamatie
wordt gehoord en wordt gehoorzaamd.
We willen vandaag leren hoe we het evangelie van Christus kunnen delen. Daarom zullen
we het tweede deel overslaan om meer tijd aan het oefenen te kunnen besteden.
Deel 3: Vooruitkijken
5. Oefening
Jouw getuigenis (zie ook Bijlage 1)
Leer om je getuigenis te delen binnen 1 ½ minuut. Dit kan je vrienden maar ook andere
mensen helpen om te begrijpen hoe ze God kunnen ontmoeten en Jezus kunnen navolgen.
Maak drie kolommen met de volgende kopjes:
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Ervoor

Ervoor:
Beslissing:
Erna:

Beslissing

Erna

Beschrijf je gevoelens, vragen en moeilijkheden voordat je Jezus ontmoette.
Beschrijf wanneer en hoe het was om Jezus tot Heer en Redder van je leven te
maken.
Beschrijf de veranderingen in je leven, zoals het liefhebben van je naaste,
vrede, vreugde, doel in het leven, oplossingen voor problemen en herstelde
relaties.

 Deel je getuigenis in teams van twee personen en geef feedback aan elkaar.
Bijvoorbeeld: "Je gebruikte heel vaak het religieuze woord: …………..” of "je getuigenis
was veel te lang”. Zorg ervoor dat je getuigenis eerlijk en open is.
 Verander van team en vertel je getuigenis opnieuw. Gebruik vervolgens “de drie cirkels”
om het evangelie te delen.
 Neem opnieuw tijd en geef feedback. Sta open voor correctie en bemoediging.

Jouw getuigenis is een goede manier om aan vrienden, familieleden en mensen die je nog
niet kent, uit te leggen wat God in je leven heeft gedaan. Het kan vaak gebruikt worden als
een brug om het evangelie aan hen uit te leggen. Hiervoor gebruiken we de eenvoudige
illustratie "de drie cirkels" (zie bijlage les 2).
6. Doelen en gebed
 Ik zal _______________________________________ mijn getuigenis vertellen.
 Ik zal _______________________________________ het evangelie van Christus
vertellen.
 Ik zal elke dag bidden voor de mensen op mijn gebedslijst.
 Ik zal Johannes 1:11-21 lezen.
 Ik zal _____________________________________________________________

 Bid voor elkaar en voor je doelen.
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Bijlage 1: Jouw Getuigenis
Je moet altijd bereid zijn om je verhaal te vertellen over hoe God jouw leven heeft veranderd
of hoe Hij Zijn kracht aan je heeft laten zien. Vervolgens zou je in staat moeten zijn om deze
les (jouw verhaal) aan andere gelovigen te leren, zodat zij anderen ook kunnen trainen.

Waarom jouw getuigenis vertellen?
-

Jouw persoonlijke ervaring kan door niemand ‘weg-gediscussieerd’ worden
Het laat zien hoe goed en persoonlijk God is
Het maakt mensen nieuwsgierig
Het is een brug om eventueel het evangelie te delen

Drie delen:
1. Ervoor
o Jouw leven zonder Jezus of het probleem dat je had
2. Beslissing
o hoe je God ontmoette en voor Hem gekozen hebt of hoe je met hulp van de
Vader het probleem kon oplossen.
3. Erna
o Je groei en leven in overwinning met Jezus sindsdien
o Aan het einde van je verhaal kunt je vragen: " Zou je deze God willen kennen?”

Het belangrijkste hierbij is :
o Kort en beknopt (ongeveer 1 minuut), schrijf het op, lees het voor, geef feedback,
verhaal aanpassen indien nodig.
o Elk onderdeel moet ongeveer een derde van de tijd in beslag nemen.
o Het verhaal mag niet verfraaid worden.
o Spreek begrijpelijk; gebruik geen vrome taal
o Je hoeft mensen niet te vragen of je je verhaal mag vertellen; begin gewoon te
vertellen.

Mijn doelen voor de volgende bijeenkomst:
 Ik zal mijn verhaal aan vijf mensen vertellen.

