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TOEWEIDING 

Dit trainingsboek is bestemd voor allen die zich willen wijden aan het delen 

van het evangelie van onze Heer Jezus Christus en het daarvoor trainen van 

anderen, totdat ieder op aarde in de gelegenheid is gekomen om God 

persoonlijk te kennen. 

 

 

 

ERKENNINGEN 

 

Dit materiaal is ontwikkeld om de best mogelijke informatie te geven om 

jonge christenen te helpen groeien in hun wandel met God. En om ze in staat 

te stellen om dit dan ook weer aan anderen door te geven. Met dankbaarheid 

erkennen we hen die hebben bijgedragen met hun inzichten, om dit materiaal 

te ontwikkelen. 
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Introductie 

 

Dit trainingsboek is samengesteld om gebruikt te worden met een aantal 

evangelisatie presentaties. 

 

De volgende publicaties worden aanbevolen: 

 

“God Persoonlijk Leren Kennen”, door Dr. Bill Bright. 

Voor de Geestvervulde training bevelen we het boekje, “Geestvervuld 

Leven”, door Dr. Bill Bright 
Verkrijgbaar bij http://evangelisatie-materiaal.nl/product/hoe-kan-ik-god-leren-

kennen-miniboekje/ 
 

“Stappen naar Vrede met God”, door Dr. Billy Graham. 
Verkrijgbaar bij  http://www.traktaat.nl/nl/product/9789087720674/traktaat-stappen-

naar-vrede-met-god-25.html 

 

 

 

Andere boekjes kunnen gebruikt worden, maar zorg ervoor dat ze bij de 

instructies passen. 

 

Gebruik alleen boekjes goedgekeurd door je gemeente leiders! 
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Dynamic Delen is een onderdeel van het Dynamic Life Groei Proces 

samengesteld om een gemeente te helpen om Christenen te ontwikkelen tot 

volwassenheid in Christus. 

 

Het volgende diagram laat zien hoe Dynamic Delen in het gemeente proces 

past dat door Dynamic Churches International wordt aanbevolen. 
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CHECKLIJST VOOR LES 1 
 

OOmm  ddeezzee  lleess  aaff  ttee  mmaakkeenn  zzaall  iikk::  ((vviinnkk  aaff  aallss  hheett  kkllaaaarr  iiss))  
 

ALLEEN DOEN (voordat je samenkomt)  
 

 1. Alle materialen voor les 1 klaar hebben voor mijn samenkomst met 

              de trainer. 

 2. Mijn 1 minuut verhaal klaar hebben. Bereid zijn om het aan mijn 

              trainer voor te lezen. 

 3. Het eerste punt uit het evangelisatie boekje uit mijn hoofd leren, 

              inclusief de verzen. (Wees bereid om het voor mijn trainer op te 

              zeggen). 
 

SAMEN MET De TRAINER DOEN 

 

 1. Ga over les 1 

 

 2. Lees je getuigenis (verhaal) en verbeter het als dat nodig is. 

 

 3. Zeg punt 1 van het evangelisatie boekje op. 

 

 4. Bekijk vlug even De procedure om een huisbezoek te maken ( zie 

              punt 8 en 9 hieronder). 

 

 5. Observeer de trainer als hij een telefonische afspraak maakt met een 

              gemeente contact voor les 2. 

 

TIJD OM TE BIDDEN 

 

 6. Bespreek met je trainer de namen van 3 vrienden en schrijf die op. 

We zullen elke week voor hun redding bidden. 
 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Deze week vraag ik gebed voor: 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Prijs God voor onze redding! 
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BBiidd  ssaammeenn  vvoooorr  oonnzzee  aaffsspprraaaakk..  BBiidd  mmeett  nnaaaamm  ((aallss  mmooggeelliijjkk))  vvoooorr  ddeeggeenneenn  

ddiiee  wwee  zzuulllleenn  bbeezzooeekkeenn..  BBiidd  vvoooorr  eeeenn  ppoossiittiieevvee  rreeaaccttiiee  vvoooorr  hheett  GGooeeddee  

NNiieeuuwwss..  

 

 7. Bekijk de Checklijst voor les 2. Voorbereiding opdracht moet 

              kaar zijn voordat we weer samen komen. 

 

EVANGELISATIE BEZOEK 

 

 8. Introduceer elkaar en maak contact. 

 

 9. Observeer de trainer en blijf stil als hij de volgende onderdelen leidt: 

 

 Vertelt zijn getuigenis verhaal. 

 

 Vraagt zoekende vragen. 

 

 Vertelt het Goede Nieuws of een Geest vervulde boodschap. 

 

 Nodigt hen uit om de Life Group of Een-Op-Een bij te wonen. 

 

 Sluit af met gebed. 

 

 Vult het Gasten/Contact rapport in na dat het bezoek over is. (Dit 

rapport moet ingeleverd worden aan de Life Group leider of de 

bezoek coördinator). 
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DDYYNNAAMMIICC  
---- DDeelleenn ---- 

 

LES 1 

GOD PERSOONLIJK KENNEN 
 

INTRODUCTIE 

 

Gefeliciteerd! 

Je gaat je nu voorbereiden op de grootste uitdaging waar een mens voor kan 

komen te staan. Het is zo de moeite waard dat Jezus Christus er Zijn 

heerlijkheid voor verliet. Zoals we lezen in Joh. 17:4, vlak voor Zijn 

kruisiging bad de Heer Jezus naar Zijn Vader en zei: “Ik heb op aarde uw 

grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt”. 

Toen Hij voor de zonden van alle mensen stervende was aan het kruis, zei 

Hij: “Het is volbracht”. Nu heb jij het voorrecht om Zijn grote bediening, de 

bediening die de mens herstelt in relatie tot God, te delen. God zal je 

zegenen als jij doet waar Zijn hart zo naar verlangt. 

 

“Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware 

God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.” 

Johannes 17:3 

 

Als jij vandaag een christen bent dan is dat het gevolg van het feit dat God 

zich naar jou uitgestrekt heeft en dat jij reageerde door Jezus Christus aan te 

nemen als je persoonlijke Redder. Je zonden zijn vergeven en je hebt vrede 

met God. 

 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

MIJN LEVEN VOORBEREIDEN 

Wat waren Jezus’ eerste opdrachten aan Zijn leerlingen?  

Markus 1:17 ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Wat deed Andreas nadat hij Jezus had ontmoet?  

Johannes 1:40-42 _______________________________________________ 

Wat was Jezus’ laatste opdracht?  

Matteüs 28:18-20 _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________  

Handelingen 1:8 ________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

Waarom schaamde de apostel Paulus zich niet voor het evangelie van Jezus 

Christus? 

Rom. 1:16 ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Wat had Paulus als doel voor zijn leven?  

Kol. 1:28-29 ___________________________________________________ 

Alles wat Jezus heeft gezegd, heeft bijgedragen in de verwezenlijking van 

het grote doel van Zijn leven op aarde. ... om de wereld te redden. Hij heeft 

Zijn liefde voor alle mensen getoond, door aan het kruis te sterven. Jezus wil 

dat jij Zijn discipel wordt, en dat jij Hem jouw liefde toont door te gaan en 

discipelen te maken. 

 

Discipelen-maken is een proces. 

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen 

in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren 

dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd 

dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 

wereld.”                     Matteüs 28:19-20 

 

 

MAAK DISCIPELEN DIE ZULLEN . . . 

 

Discipelen maken is een proces 

Ga de wereld 
in en deel 

Christus 
(Evangelisatie) 

 
Doop 

diegenen 
die Christus 
ontvangen  

Leer ze om  

te gehoor- 
zamen (discipel  
maken) 

Gehoorzame 
Discipelen   
Delen Christus 
& Maken 
Anderen tot 
Discipels 
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Als christenen zijn we verantwoordelijk voor het hele proces, de eerste stap 

van dat proces is evangelisatie. Zonder die eerste stap is het niet mogelijk om 

discipelen te maken. 

 

Voordat je Jezus Christus zult kunnen delen met iemand, zul je zelf 

voorbereid moeten zijn. 

 

1. Ken je eigen relatie met God. Je kunt anderen niet over vrede met God 

vertellen als je Jezus Christus zelf niet kent. 

Weet jij zeker dat Jezus Christus in je woont? ________________________ 

Hoe weet je dat? _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Wees bereidt om elke bekende zonde te belijden. Zonde veroorzaakt 

kortsluiting in Gods kracht in jouw leven. Als je een verslagen christen bent 

zul je het evangelie niet met iemand willen delen, omdat je de echte kracht 

van het leven van Christus in jou op dat moment niet ervaart. 

Doe deze eenvoudige check (antwoordt met JA of NEE). 

Is er een zonde in mijn leven die ik niet wil belijden? ___________ 

Heb ik een hekel aan een familielid of een kennis of wie dan ook? ________ 

Heb ik de vreugde van mijn relatie met Christus verloren? _____________ 

Verhoort God mijn gebeden? __________ 

Belijd je zonden om Gods liefde en vergeving opnieuw te ervaren. 

1. Vraag de Heilige Geest om je onbeleden zonden aan het licht te 

brengen. 

2. Maak een lijstje van die zonden. Vertel God wat er aan je leven 

mankeert. Dit lijstje is tussen jou en Hem. 

3. Schrijf de belofte van 1 Johannes 1:9 over dit lijstje heen. 

4. Bedank God voor Zijn vergeving en reiniging. 

5. Vernietig het lijstje. 

6. Het kan nodig zijn om ander te vragen je te vergeven, doe dat dan! 

Als je eenmaal op God hebt vertrouwd voor de vergeving en reiniging van al 

je zonden en weer bekrachtigd bent met Heilige Geest, dan ben je goed 

voorbereidt om je “Persoonlijke Getuigenis” (je levensverhaal) te delen met 

anderen. 

Gehoorzame 
Discipelen   

delen Christus 
& Maken 

meer 

Discipelen 
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PRACTISCHE TRAINING 

 

MIJN LEVENSVERHAAL WORKSHOP 

 

Het doel van deze workshop is om je te helpen bij het schrijven van een 

persoonlijk getuigenis en dat aan anderen te vertellen. 

 

HOE IK “MIJN LEVENSVERHAAL” KAN VOORBEREIDEN – 

PERSOONLIJK GETUIGENIS 

 

De effectiviteit van iets kan enorm verhoogd worden als het goed 

georganiseerd. Een goed voorbereid getuigenis, door de Heilige Geest 

bekrachtigt, kan meteen benut en effectief gebruikt worden. Het moet ons 

verlangen zijn om Jezus Christus op zo’n heldere, attractieve en eenvoudige 

manier te presenteren dat degenen die het horen Hem ook willen leren 

kennen en ook willen weten hoe ze Hem persoonlijke kunnen aannemen. 

 

Wat je WEL en NIET in een Persoonlijk Getuigenis moet doen. 

 

WEL (doen): 

1. Vraag de Heer je wijsheid en leiding te geven bij het schrijven daarvan. 

(Jakobus 1:5-6) 

2. Maak gebruik van het volgende concept, dat bestaat uit 4 punten (bekijk 

ook het voorbeeld Werkblad) 

a. Maak duidelijk hoe je leven er uitzag voordat je Jezus Christus 

kende; 

b. Leg uit hoe je Jezus Christus hebt leren kennen (wees specifiek 

hierover); 

c. Geef aan hoe je leven is veranderd nadat je Jezus Christus 

aannam (positieve veranderingen die Hij tot stand bracht, hoe 

Hij nu in je leven werkt); 

d. Geef een toepasselijk Bijbelvers. 

3. Leg nadruk op punt ‘c’ als je als kind een gelovige geworden bent. 

4. Neem de volgende tijdsduur in acht: (a) 10 seconden, (b) 20 seconden, 

(c) 25 seconden, (d) 5 seconden. Punten (a) en (b) zijn geschiedenis. Als 

je die eenmaal af hebt, zul je ze waarschijnlijk nooit meer hoeven te 

veranderen. Punt (c) moet actueel en fris blijven – wat Jezus Christus nu 

in je leven doet. 
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5. Begin met een aandachttrekkende zin, en sluit af met een goede 

conclusie. Probeer een thema te handhaven. Wat voorbeelden zijn: 

Levensdoel Ergens bij horen 

Gods Woord  Zekerheid van behoud 

Bevrijd van angst voor de dood Bevrijd van angst voor het leven 

Bevrijd van jezelf Rust en vrede binnenin je 

Levensvervulling Gods liefde 

Gods vergeving Succes 

 

6. Beschrijf e.e.a. zodanig dat anderen zich in jouw verleden en heden 

kunnen herkennen. Spreek over veranderingen in je gemoedsinstelling, 

zoals: van apathie of haat naar liefde; van wrok naar zorg; van depressie 

naar blijdschap; van angst naar vrede en rust; van ongeduld naar geduld; 

van gebrek aan discipline naar beheerstheid. 

7. Bewerk het met zorg en herschrijf e.e.a. indien nodig totdat je er blij en 

tevreden mee bent. 

8. Leer het Bijbelvers uit je hoofd en repeteer het regelmatig. 

 

NIET (doen): 

1. Maak geen gebruik van christelijk jargon (taalgebruik). Vermijd 

woorden als: gered, bekeerd, veroordeeld, opnieuw geboren, zonde. Al 

hebben deze woorden ook een geweldige betekenis voor je, ze worden 

vaak niet begrepen door ongelovigen. 

2. Gebruik niet al te veel woorden, wees puntig, leg niet te veel nadruk op 

hoe slecht jij wel was. 

3. Vermijd woorden als: schitterend, geweldig, heerlijk, fantastisch, enz. 

4. Noem ook geen kerkelijke richting, en al helemaal niet op een 

geringschattende manier. 

5. Spreek nooit negatief over iemand of over een groep. 

6. Geef zeker niet de indruk dat het christenleven een leven zonder 

problemen is. 

 

EVALUEER JE - LEVENSVERHAAL 

 

1. Wat is mijn thema? __________________________________________ 

2. Zal mijn openingszin de aandacht vangen? _______________________ 
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Mijn leven voordat ik Jezus Christus aannam: 

 

1. Onthoudt, je moet een ongelovige aanspreken. Kan die aanhaken? Is het 

realistisch? 

2. Wat was voor mij de oorzaak dat ik me realiseerde dat ik Jezus Christus 

nodig had? 

Hoe ik Jezus Christus aannam: 

 

1. Staat er echt in hoe ik Jezus Christus heb aangenomen? 

2. Zou een ongelovige hierdoor weten hoe die Jezus Christus kan leren 

kennen, en zou hiermee het verlangen worden gewekt om Hem aan te 

nemen? 

 

Mijn leven nadat ik Jezus Christus aannam: 

 

1. Heb ik eenvoudige en heldere illustraties gebruikt over de manier 

waarop Jezus Christus mijn leven heeft veranderd? 

2. Is het realistisch? Niemand is perfect ... jij ook niet. 

3. Blijkt er uit dat Jezus Christus het grote verschil in mijn leven is? 

 

Toepasselijk Bijbelvers: 

 

1.    Past het vers goed bij het thema van mijn “Levensverhaal”? 

 

Als je getuigenis met anderen deelt, wees er dan van overtuigd dat: 

 

1. je dat doet met enthousiasme en in de kracht van de Heilige Geest; 

(Efeze 5:18) 

2. je ontspannen, natuurlijk en helder spreekt; 

3. je ongekunsteld bent, bijvoorbeeld niet steeds aan je neus zit, of je keel 

schraapt, en alsmaar ‘umm’ of ‘aah’ zegt; 

4. je geen druk aanlegt om een beslissing voor Jezus Christus te forceren. 

Onthoudt: mensen worden door de Geest geboren en niet door 

overtuigingskracht of logica ook al kan God ze allebei gebruiken. 

5. je niet gaat preken. Presenteer je getuigenis en niet een ‘pruigenis’. Heb 

het over ‘ik’ niet ‘jij’. Onthoudt: het is jouw verhaal. 

6. je veel glimlacht! Vraag de Heer een stralend gezicht te geven. 
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MIJN LEVENSVERHAAL WERKBLAD 

 

VOORDAT IK JEZUS CHRISTUS AANNAM 
 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

HOE IK JEZUS CHRISTUS AANNAM 

 
____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

MIJN LEVEN NADAT IK JEZUS CHRISTUS AANNAM 
 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

TOEPASSELIJK BIJBELVERS 
 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
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CHECKLIJST VOOR LES 2 
 

Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) 

 

VOORBEREIDING 

  1.  Les 2 doen (klaar hebben). 

  2. Me voorbereiden om mijn getuigenis (als in een rollenspel) aan mijn 

trainer voor te dragen. 

 3. Me voorbereiden dat ik iets kan zeggen over het evangelieboekje. 

 4. Uit het hoofd leren van punt 2 van het evangelieboekje; zodanig dat 

ik kan opzeggen voor mijn trainer. 

SAMEN MET DE DISCIPEL-MAKER DOEN 

 1.  Inhoud van les 2 nakijken. 

 2. Mijn getuigenis (als in een rollenspel) geven aan mijn trainer. 

 3. Mijn trainer observeert terwijl hij het evangelieboekje uitlegt. 

 4. Punt 2 van het evangelieboekje uit het hoofd weergeven. 

 5. Punt 4 oefenen – verschillende reacties. 

 6. Beknopt de Procedure voor een huisbezoek doornemen; zie punten 

10 en 11 hierna. 

 7. Mijn trainer observeert terwijl hij telefoneert om een afspraak voor 

sessie 3 te maken met een contact uit de gemeente. 

 

GEBEDSTIJD 

 8. Volhouden met bidden voor de 3 namen op je gebedslijstje. 

Ik vraag deze week gebed voor: 
 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 Samen voor onze afspraak bidden. 

 

 9. De Checklijst voor Les 3 nalopen. De voorbereidingsopdracht moet 

af zijn voor de volgende ontmoeting. 



   12   

EVANGELISATIE BEZOEK 

 

 10. Ons zelf voorstellen en een rapport opstellen. 

 11. De trainer observeert terwijl hij/zij: 

 Zijn/haar getuigenis geeft 

 

 Doortastende vragen stelt 

 

 Het evangelie uitlegt of een geestvervulde boodschap doorgeeft 

 

 Uitnodigt voor een Life Group en Een-Op-Een training 

 

 Afsluit met gebed 

 

 Het Gasten/Contact rapport invult. (Dit moet weer aan de leider 

van de Life Group of bezoekcoördinator gegeven worden). 
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DDYYNNAAMMIICC    

------ DDeelleenn ------ 

LES 2 

HET GOEDE NIEUWS DELEN 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

Om een effectieve getuige van Jezus Christus te worden, moeten we op de 

best mogelijke manier toegerust worden. God heeft ons uitgekozen om het 

goede nieuws van het evangelie te delen en Hij heeft ons meer dan 

voldoende middelen gegeven om Christus bekend te maken. Voorbereiding 

is belangrijk. Laten we eens kijken hoe we een effectieve getuige kunnen 

zijn. 

 

BEKRACHTIGD OM TE DELEN 

Wanneer je Gods liefde en vergeving ervaart en wanneer je vervuld bent met 

Zijn Heilige Geest, zul je van een overvloedig leven genieten. Je zult dat aan 

anderen willen ‘doorgeven’. Je beschikt tevens over de kracht om je geloof 

op een effectieve manier met anderen te delen. 

 

Het Geestvervulde leven is het Christus gestuurde leven waarin Christus Zijn 

leven in en door jou leeft, door de kracht van de Heilige Geest. Je kunt alleen 

door de Heilige Geest vervuld worden door geloof, door God te vertrouwen 

dat Hij het vruchtdragende leven in jou zal produceren, zoals Hij heeft 

beloofd. 

 

Je kunt door de Heilige Geest vervuld zijn als je: 

 

1. Al je bekende zonden belijd. (Psalm 66:18) 

2. Je aan God en Zijn wil overgeeft. (Romeinen 12:1-2) 

3. Er op vertrouwt dat de Heilige Geest je zal vervullen, in 

overeenstemming met zijn opdracht (Efezen 5:18) “laat de Geest u 

vervullen,”  en Zijn belofte in 1 Johannes 5:14-15. Schrijf zijn belofte  

 uit: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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We weten dat het Gods wil is want Hij wil dat we vervuld zijn. Wij weten 

dat Hij ons gebed zal verhoren omdat het naar Zijn wil is. 

 

HOE JE IN GELOOF KUNT BIDDEN OM MET DE GEEST 

VERVULD TE ZIJN. 

 

Als je er zeker van wilt zijn dat de Heilige Geest de controle van je leven 

heeft, bidt dan dit gebed: 
 

“Lieve Heer, ik heb tegen U gezondigd door mijn eigen leven in te richten. 

Dank U voor de vergeving van mijn zonden. Ik vraag U nu om volledige 

controle van mijn leven te nemen. In geloof leg ik nu beslag op de kracht 

en controle van de Heilige Geest en ik dank U voor de Uw leiding”. 

 

Heb je dit gebed gebeden? ___________ 

Weet je nu dat je met de Heilige Geest vervuld bent? ___________________ 

Hoe weet je dat? ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

BLIJVENDE KRACHT 

 

Door een wils daad kun je nu voortgaan om de kracht van de Heilige Geest, 

op een dagelijkse basis, te gaan ervaren 

 

1. Stem in met God dat je gezondigd hebt (wees duidelijk). Berouw het en 

vertrouw er op dat God je houding en je daden zal gaan veranderen. 

2. Geef de controle van je leven over aan Christus. 

3. Leg, in geloof, beslag op de volheid van de Heilige Geest in je leven. 

4. Geloof nu dat Hij je nu stuurt en bekrachtigt. 

Als je doorwandelt in de kracht van de Heilige Geest, zul je de vrede van 

God ervaren. Zul je steeds meer op Christus gaan lijken. Zul je een liefde 

voor ongelovigen ontwikkelen en een wens om anderen te bereiken omdat 

Gods liefde in je, je daartoe dringt. Dan zul je klaar zijn om hen de weg naar 

vrede met God te wijzen. Je zult groeien in je vertrouwen op Hem, waardoor 

Hij in staat is het karakter van Christus in jou te ontwikkelen en je kracht zal 

geven om van Hem te getuigen. 

PRAKTISCHE TRAINING 

TOEGERUST OM TE DELEN 

Veel mensen weten niet wat het betekent om een christen te zijn. Het is onze 

verantwoordelijkheid om het evangelie van Jezus Christus zodanig uit te 

leggen dat men het zal kunnen begrijpen. 
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Waarom is het belangrijk dat men over Christus hoort en het begrijpt? 

 

Johannes 14:6 __________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Handelingen 4:12 _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Welke boodschap bracht Paulus? 1 Corinthiërs 1:23-24  

 

_____________________________________________________________ 

 

Efezen 3:8 

_____________________________________________________ 

 
Wat zijn de hoofdingrediënten van het evangelie volgens 1 Corinthiërs 15:3-4? 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

We moeten het evangelie op een heldere en logische manier brengen. Het 

evangelie boekje zal je helpen om op die Bijbelgedeelten te concentreren die 

hij nodig heeft om Jezus Christus te leren kennen en aanvaarden. 

 

DE VOORDELEN BIJ HET GEBRUIK VAN EEN BOEKJE ZIJN: 

1. Het evangelie kan gezien/gelezen zowel als gehoord worden. 

2. Het evangelie kan worden achtergelaten. 

a. Het helpt de jonge gelovige bij het (opnieuw) lezen en 

bestuderen van de aanspraken van het evangelie. 

b. Het geeft de jonge gelovige een manier om meteen zelf het 

evangelie weer met een ander te delen. 

c. Het geeft degene die het zondaarsgebed nog niet gebeden heeft, 

de gelegenheid om alsnog een christen te worden. 

3. Wanneer er geen boekje voorhanden is, kan het uit het hoofd geleerd 

worden en vanuit het geheugen met de ander gedeeld worden. 

4. Nadat de Bijbelverzen in het boekje uit het hoofd geleerd zijn, kunnen 

desgewenst, dezelfde teksten vanuit de Bijbel gebruikt worden. 
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HOE JE HET EVANGELIE KUNT DELEN MET GERBUIK VAN 

HET EVANGELIEBOEKJE 

A. WEES BESCHIKBAAR VOOR GOD 

 

2 Timotheüs 4:2 zegt: 

“Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs 

terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.” 

 

God zal mensen tot Christus aantrekken door jou te gebruiken als je bereidt 

bent. Wanneer je getraind bent om het evangelie op een heldere manier te 

brengen, dan heb je jezelf voorbereid om door God gebruikt te worden. De 

Heilige Geest zal je naar mensen leiden waarvan de harten al voorbereid zij 

om het evangelie te horen en te ontvangen). 

 

B. WEES GEVOELIG VOOR MENSEN 

 

Ons doel om met het evangelieboekje de blijdschap door te geven moet altijd 

gericht zijn op het bekendmaken van de liefde van God. Ga nooit 

redetwisten of probeer nooit iemand aan te sporen om een beslissing voor 

Christus te nemen. Ons aandeel is ‘getuigen zijn’. Gods aandeel is dat Hij 

het mensenhart kan bereiken en tot geloof in Christus kan brengen. Laat 

Christus van de persoon houden door jou heen. 

 

Houd je presentatie eenvoudig en helder. De beste manier om dat te bereiken 

is om het boekje hard op te lezen, zonder uit te weiden. (Onthoudt dat als je 

anderen traint je voor hen model staat terwijl je het boekje leest). Lees niet 

op een mechanische manier – wees enthousiast. Bedenk dat je niet alleen 

maar een boekje aan het voorlezen bent, maar dat je het evangelie aan het 

doorgeven bent. 

 

Laat je niet overheersen door een plichtsgevoel als de persoon niet 

geïnteresseerd is. Niet iedereen staat klaar om Jezus Christus aan te nemen. 

Laat altijd een positieve indruk van jou en je boodschap achter bij de 

persoon, ongeacht de respons. Vraag of je het boekje kunt achterlaten. 

 

Geef de persoon de gelegenheid om te bidden. De meeste mensen staan er 

wel voor open om te horen wat voor aanspraak Christus op hun leven heeft, 

ze zullen jouw hulp aanvaarden, maar niemand wil onder druk geplaatst 

worden. Aarzel niet om ze te vragen of ze Jezus Christus willen aanvaarden. 

Als je dat niet doet kan er bij hem/haar twijfel rijzen of het evangelie wel 

echt goed nieuws is. 

 

We moeten ze altijd met een gunstige gemoedsinstelling achterlaten, zodat 

ze bereid zijn met iemand anders op een ander moment, verder te praten over 

een persoonlijke relatie met Jezus Christus. 
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C.  HOE JE DE PRESENTATIE PERSOONLIJK KUNT MAKEN 

1. Wees vriendelijk. Gebruik de naam van de persoon. 

2. Houd het boekje zo vast, dat het door de ander gezien kan worden. 

3. Gebruik een pen of potlood om bijzonderheden aan te wijzen in het 

boekje. 

4. Lees niet alleen maar voor, maar probeer het met hem/haar te delen. 

5. Lees het boekje uit. Je moet er wel voor uitkijken dat je je niet zo 

verdiept in het boekje dat je de luisteraar uit het oog verliest. Als je 

weinig of geen respons merkt terwijl je aan het lezen bent, stop dan en 

vraag: “Zegt het je wat?”. 

6. Als er vragen worden gesteld die het onderwerp dreigen te veranderen, 

zeg dan: “Dat is een goede vraag, zullen we daar over praten als we 

het boekje uit hebben?” Leg uit dat de meeste vragen beantwoord 

zullen worden als je het boekje doorneemt. Het is het beste om vragen te 

beantwoorden nadat het gebed om Jezus Christus te aanvaarden is 

uitgelegd, want: 

a. je kunt terugwijzen naar het boekje bij de beantwoording van 

de vragen, 

b. als je eerst tot de uitnodiging overgaat maak je de presentatie 

meer persoonlijk, zodat de persoonlijke en van belang zijnde 

zaken met hem/haar besproken kunnen worden, in plaats van de 

minder centrale onderwerpen. 

c. het is belangrijk om te laten zien hoe Jezus Christus aanvaard 

kan worden. Zelfs als deze niet met je bidt, kan God de 

informatie gebruiken om de persoon op een later moment tot 

Hem te trekken. 

 

D.  HET EVANGELIE BOEKJE DELEN 

Je geloof met iemand delen is niet zo moeilijk. Het boekje bevat 4 punten die 

ingaan op wat iemand nodig heeft om Jezus Christus te aanvaarden. 

1. Gods doel 

 

2. Ons probleem 

3. Gods oplossing 

 

4. Ons antwoord 

 

Punten 1 t/m 3 moet je alleen maar doorlezen. Er is geen reden om er over 

uit te weiden. 
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E. DE PERSOON HELPEN OM ZICH GEESTELIJK THUIS TE 

 BRENGEN. 

 

Ons doel met het boekje is om duidelijk te maken hoe Jezus Christus 

aangenomen kan worden. Dit zal worden bereikt met het gebed. Het is 

belangrijk om de persoon te helpen begrijpen, dat het niet voldoende is om te 

weten wat het betekent om een christen te zijn. Hij/zij moet zijn/haar nood 

zien en een persoonlijke beslissing nemen. Om daarmee te helpen volg het 

volgende schema. 

 

Punt 4 is ‘Ons antwoord’ – Jezus Christus aannemen 

 

Nadat het vers (Openbaring 3:20) is gelezen, lees dan de verklaring en leg 

het diagram uit. Je zou kunnen zeggen: “Dit diagram legt twee geestelijke 

posities uit. Links zie je de mens van God gescheiden. Zijn leven wordt 

gekenmerkt door ... (lees het boekje). Rechts zie je de mens die zich naar 

God gericht heeft door Jezus Christus. Zijn leven wordt gekenmerkt door 

... (lees het boekje)”. 

 

Nadat je het diagram hebt uitgelegd, vraag dan simpel weg: “Wie van deze 

twee ben jij ... (wijs aan)?” Volg het stroomdiagram op de volgende 

bladzijden en oefen de verschillende reacties. Het is belangrijk dat jij je 

voorbereid voelt (weet) om de verschillende situaties aan te kunnen! Dat 

zal je het vertrouwen en de moed geven die je nodig hebt om je geloof te 

delen. We moeten er klaar voor zijn om te delen, willen we gehoorzaam zijn. 

God zal ons bekrachtigen en ons de gelegenheden geven als we er klaar voor 

zijn. 
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De Weg 

van de Mens

De Weg van 

God

Waar

Ben jij?

Antwoord: 

“De Weg van de mens”
of stilte (zwijgen)

Waar zou je
willen zijn?

De Weg 
van de Mens

De Weg van 
God

Jij zegt: “Er kan een dag komen

Waarop je Jezus Christus zou

Willen aannemen. Mag ik door-

gaan en je aantonen hoe je Hem
kunt aannemen?”

JA

NEE

Jij zegt: “Ik wil je graag

Laten zien hoe je Jezus

Christus kunt aannemen.”

Ga door  met het gebed en zeg: “Zou je dit gebed willen bidden

En Jezus Christuswillen aannemen?

NEE JA

Probeer door  te gaan om
aan te tonen hoe eeuwig

leven kan worden ont-

vangen (1Joh.5:12-13)

vraag dan: “Nu dat je het

duidelijker ziet wat het
betekent om Jezus

Christus te ontvangen, wil

nu misschien wel bidden?”

NEE

Probeer het boekje achter te laten. Laat 

een positieve indruk achter van jou en

het evangelie. Bouw aan de relatie. 

Nodig uit voor evangelisatie studies, Of ..

Zeg: “Laat mij dit gebed maar bidden,

woord voor woord, en praat mij maar na”.
Ga door met het boekje. Ga in op Zeker-

Heid, Groei, & Christelijke Gemeenschap

Nodig uit om een Leven-Groep bij te wonen en om een Een-Op-Een Dynamic Basics
Studie met je te doen, naat andere kerkelijke activiteiten.

De Weg 

van de Mens

De Weg van 

God

Waar

Ben jij?

Antwoord: 

“De Weg van de mens”
of stilte (zwijgen)

Waar zou je
willen zijn?

De Weg 
van de Mens

De Weg van 
God

Jij zegt: “Er kan een dag komen

Waarop je Jezus Christus zou

Willen aannemen. Mag ik door-

gaan en je aantonen hoe je Hem
kunt aannemen?”

JA

NEE

Jij zegt: “Ik wil je graag

Laten zien hoe je Jezus

Christus kunt aannemen.”

Ga door  met het gebed en zeg: “Zou je dit gebed willen bidden

En Jezus Christuswillen aannemen?

NEE JA

Probeer door  te gaan om
aan te tonen hoe eeuwig

leven kan worden ont-

vangen (1Joh.5:12-13)

vraag dan: “Nu dat je het

duidelijker ziet wat het
betekent om Jezus

Christus te ontvangen, wil

nu misschien wel bidden?”

NEE

Probeer het boekje achter te laten. Laat 

een positieve indruk achter van jou en

het evangelie. Bouw aan de relatie. 

Nodig uit voor evangelisatie studies, Of ..

Zeg: “Laat mij dit gebed maar bidden,

woord voor woord, en praat mij maar na”.
Ga door met het boekje. Ga in op Zeker-

Heid, Groei, & Christelijke Gemeenschap

Nodig uit om een Leven-Groep bij te wonen en om een Een-Op-Een Dynamic Basics
Studie met je te doen, naat andere kerkelijke activiteiten.
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- 

NEE 

- - 

De Weg  
van de Mens 

De Weg van  
God 

Waar 
Ben jij? 

De Weg van  
God 

Zeg: “Dat is prachtig! Laat me je tonen hoe je je geloof zou kun nen delen met anderen.” Ga door 
met het lezen van het gebed en vraag: “Heb je Jezus Christus als je persoonlijke Verlosser en 

Heer aangenomen, zoals dit in het gebed wordt aangegeven? 

NEE JA 
Maar dat zou 

Je wel  
Willen? 

“Prachtig! 
Vertel me er eens 

Wat over” 

NEE JA 
Er wordt een 

‘werken’ getuigenis 
gegeven. 

Er wordt een 
geloofs - getuigenis 

gegeven. 

Zeg: “Ik wil je graag het gebed woord 
voor woord voorlezen, zeg jij het mij 
maar na, zo kun je Jezus Christus 
Aannemen”. Bid samen en ga door 

Tot het slot van het boekje. 

Vraag: “Ben je in het leven aanbeland 
op de plaats waarvan je zeker bent 
dat je een kind van God bent, en dat 
wannner je vandaag zou sterven, je 

naar de hemel zult gaan?” 

JA NEE JA 
Probeer het boekje achter 

Te laten. Laat een positieve 
Indruk van jezelf en het 

Evangelie na.  
Bouw verder aan de relatie. 

Nodig uit naar een pre - 
Christen Bijbel - studie. 

Of … 

Deel je geloofszekerheid en lees 
1 Joh. 5:12 - 13. Vraag: “Wil je het 

z eker weten?” 

NEE 

Hij/zij is een christen. Is er  verslagenheid,  s chakel  
dan over naar het Boekje ‘Geestvervuld leven’.  

Is er  overwinning, bemoedig 
dan om het Evangelie met anderen te delen 

Nodig uit om een Leven Groep bij te wonen en de Een - Op - Een Dynamic Basic of Disicpel - maken te doen 

De Weg  
van de Mens 

De Weg van  
God 

Waar 
Ben jij? 

De Weg van  
God 

Zeg: “Dat is prachtig! Laat me je tonen hoe je je geloof zou kun nen delen met anderen.” Ga door 
met het lezen van het gebed en vraag: “Heb je Jezus Christus als je persoonlijke Verlosser en 

Heer aangenomen, zoals dit in het gebed wordt aangegeven? 

NEE JA 
Maar dat zou 

Je wel  
Willen? 

“Prachtig! 
Vertel me er eens 

Wat over” 

NEE JA 
Er wordt een 

‘werken’ getuigenis 
gegeven. 

Er wordt een 
geloofs - getuigenis 

gegeven. 

Zeg: “Ik wil je graag het gebed woord 
voor woord voorlezen, zeg jij het mij 
maar na, zo kun je Jezus Christus 
Aannemen”. Bid samen en ga door 

Tot het slot van het boekje. 

Vraag: “Ben je in het leven aanbeland 
op de plaats waarvan je zeker bent 
dat je een kind van God bent, en dat 
wannner je vandaag zou sterven, je 

naar de hemel zult gaan?” 

JA NEE JA 
Probeer het boekje achter 

Te laten. Laat een positieve 
Indruk van jezelf en het 

Evangelie na.  
Bouw verder aan de relatie. 

Nodig uit naar een pre - 
Christen Bijbel - 
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CHECKLIJST VOOR LES 3 
Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) 

 

VOORBEREIDING 

 

 1.  Heel les 3 doen (klaar hebben). 

 2.  Me voorbereiden om mijn getuigenis te geven tijdens onze 

bezoekafspraak. 

 3.  Punt 3 van het evangelieboekje uit het hoofd leren. 

 4.  Voorbereiden dat ik het evangelieboekje kan delen met mijn trainer. 

 5.  Rollenspel voorbereiden om elke stap van Procedure voor een 

huisbezoek te kunnen doorlopen. 

SAMEN MET DE DISCIPEL-MAKER DOEN 

 

 1.  Inhoud van les 3 nakijken. 

 2.  Mijn getuigenis (als in een rollenspel) geven. 

 3.  Punt 3 van het evangelieboekje uit het hoofd weergeven. 

 4.  Rollenspel uitvoeren om het evangelieboekje te delen met mijn 

trainer alsof hij een ongelovige was. 

 5.  Rollenspel uitvoeren om elke stap van een huisbezoek na te 

bootsen. De diagnostische vragen van sectie ‘G’ oefenen. 

 6.  Leerling legt telefonisch contact om een afspraak te maken voor les 4. 

(Zie: Hoe een afspraak maken in les 5). 

 

GEBEDSTIJD 

 

 7.  Bid om een gelegenheid het evangelie uit te dragen aan hen op het 

gebedslijstje. 

Ik vraag deze week gebed voor: ________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

Samen voor onze afspraak bidden. 
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 8.  De Checklijst voor Les 4 nalopen. De voorbereidingsopdracht moet 

 af zijn voor de volgende ontmoeting. 

 

EVANGELISATIE BEZOEK 
 

 9.  Ons zelf voorstellen en een rapport opstellen. 

 10.  Leerling geeft een getuigenis van 1 minuut. 

 11.  De trainer observeren terwijl hij/zij: 

 De diagnostische vragen stelt 

 

 Het evangelie boekje uitlegt of een geestvervulde levens 

boodschap meedeelt 

 

 Ze uit nodigt voor een Life Group en Een-Op-Een training 

 

 Afsluit met gebed 

 

 Het Gasten/Contact rapport invult. (Dit moet weer aan de 

leider van Life Group of bezoekcoördinator gegeven worden). 
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DDYYNNAAMMIICC    

------ DDeelleenn ------ 
 

LES 3 
 

SUCCESVOL THUISBEZOEK 
 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

 

HOE JE BIDT VOOR VERLORENEN 

 

Er zijn drie richtingen waarin ons gebed moet gaan. 

 

A. GERICHT TEGEN SATAN, DE MACHT WAARIN DE 

ZONDAAR GEVANGEN ZIT. 

1. Lees 2 Timotheüs 2:25-26 

De zondaar zit in de _____________________ van de duivel. 

 

2. Lees 2 Corinthiërs 4:3-4 

De zondaar is _____________________ voor het evangelie. 

 

Er moeten twee dingen gebeuren alvorens een persoon gered kan worden. 

1. Lees 2 Corinthiërs 10:4 

 De zondaar moet uit ________________________ worden bevrijd.  

 

2. Lees 1 Corinthiërs 2:4-5 

Wie moet verlichting en inzicht geven? __________________________ 

 

Denk aan een vriend of geliefde niet open staat voor het evangelie. Hoe bindt 

de duivel hem/haar? (bijv. angst, trots, drugs, muziek, religie, verslaving, 

sport, ... ) 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Hoe wordt hij/zij verblind? (bijv. vrienden verliezen, geen plezier meer, ...) 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Die kunnen beide overwonnen worden door voorsprekend gebed. 
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B. GERICHT NAAR CHRISTENEN 

 

God bewerkt een zondaar, tevens werkt Hij in het hart van een christen en 

brengt ze bij elkaar. We hebben meer christenen nodig die bereid zijn door 

God gebruikt te worden om anderen te bereiken. 

 

Welke instructies gaf Jezus aan Zijn discipelen in Mattheüs 9:37-38? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Zo doet de God het vandaag nog. 

 

C. GERICHT NAAR ONZE REDDER 

 

Schrijf Johannes 6:44 uit: ________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Een verloren mens zal nooit aan de valstrik van de duivel kunnen ontsnappen 

als God geen vergeving schenkt. (2 Timotheüs 2:25-26) 

 

Bid voor verlorenen 

Je zou als volgt moeten bidden om zondaren tot bekering te brengen. 

Gebruik je autoriteit over de Satan in de Naam van Jezus Christus. Satan 

moet dan gehoorzamen. Hij moet wijken. God zal getuigen opwekken als 

antwoord op je gebed. De Geest van God zal de persoon overtuigen en 

trekken en vergeving schenken. Jezus zal aan de deur van zijn/haar hart 

kloppen, als jij Hem dat vraagt. 

 

Pauzeer nu en bid voor die vriend, kennis of geliefde. 

 

PRAKTISCHE TRAINING 

 

HOE EEN GOED THUISBEZOEK UIT TE VOEREN 

 

Er zijn vele manieren om het evangelie uit te dragen, en we zullen in de 

gelegenheid zijn om dat ook onder verschillende omstandigheden uit te 

voeren. Mensen thuis bezoeken, die mogelijk contact hebben gehad met de 

gemeente, is één van de meest positieve en productieve manieren om dit te 

doen. 
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HET THUISBEZOEK ZELF 

A. Maak een afspraak 

B. Bid 

C. Wat doe je als je binnenkomt 

D. Maak toenadering 

E. Vertel iets over de Gemeente 

F. Geef een persoonlijk getuigenis 

G. Stel diagnostische vragen 

H. Breng je boodschap over 

I. Geef gelegenheid voor het nemen van een besluit 

J. Daag uit om te groeien 

K. Sluit af met gebed 

Laten we eens naar elk onderdeel afzonderlijk kijken. 

 

A. MAAK EEN AFSPRAAK (indien mogelijk) 

1. Zorg dat je over de namen van de te bezoeken mensen beschikt.  

   Hier volgen een paar voorbeelden van een  gesprek: 

a. Voor iemand die de Gemeente bezoekt: 

“Hallo <naam>, hier met <jouw naam>  van de <jouw 

gemeente>. Hoe gaat het vandaag? (pauzeer, wacht op antwoord). 

We vinden het fijn dat je we je afgelopen zondag in de gemeente 

zagen (of mogelijk een andere situatie). Mijn vriend <naam> en ik 

zouden graag een bezoekje aan je brengen. Zou <dag en tijd> je 

uitkomen of komt een ander tijdstip je beter uit?” Als er negatief 

gereageerd wordt, bedank dan voor dit gesprekje en nodig uit om 

opnieuw naar de gemeente te komen. 

b. Ouders van zondagschool of club kinderen, enz. 

“Hallo <naam>, hier met <jouw naam>  van de <jouw 

gemeente>. Hoe gaat het vandaag? (pauzeer, wacht op antwoord). 

We vinden het fijn dat we <namen van kind(eren)> in de 

zondagschool (of andere gelegenheid) zien. Mijn vriend <naam> 

en ik zouden graag een bezoekje aan je brengen. Zou <dag en 

tijd> je uitkomen of komt er ander tijdstip je beter uit?” 

Als er negatief gereageerd wordt, bedank dan voor dit gesprekje en 

bedank voor het voorrecht <namen van kind(eren)> in de 

<zondagschool/club> te hebben. Spoor hen aan om met al hun 

vragen te komen en te bellen. Laat ze weten dat ze hartelijk welkom 

zijn in de gemeente. 

2. Het is het beste om vooraf afspraken met mensen te maken, en al 

helemaal als ze meer dan 10-15 minuten rijden van de gemeente 

verwijderd zijn. 

3. Je zou je bezoek onaangekondigd kunnen doen. Maar als de 

persoon druk is of bezet als je aanbelt, maak dan een andere 

afspraak. Je zou eventueel meerdere namen voor bezoekjes in 

dezelfde wijk kunnen hebben, voor het geval dat sommigen niet 

thuis zijn of niet in staat zijn je te ontvangen. 
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4. Wees goed voorbereid, zodat je de namen van degenen die je 

bezoekt goed kent. 

5. Als je niet een huisbezoek kunt maken, maak dan gebruik van de 

BUURT ENQUÊTE (zie het voorbeeld achterin Les 6). Je trainer 

zou dan al een buurt aangewezen zijn door van de 

bezoekcoördinator in de gemeente. Als je plannen lijken te 

mislukken, heeft God vaak een beter plan voor je. Als je de 

questionnaire goed gebruikt zul je een alternatief plan kunnen 

maken. 

 

B. BID 

Bid voor elkaar, voor de leiding en de kracht van de Heilige Geest. Bid met 

naam voor degene die je zult bezoeken. Bid voor Gods weg en Zijn controle 

over alle omstandigheden die zich voor zullen doen. Bid dat men 

ontvankelijk zal zijn om Christus te ontvangen en als ze al christen zijn dat 

ze vervuld wensen te worden met de Heilige Geest. 

 

C. AANKOMST PROCEDURE 

1. Wees op tijd (als je een afspraak hebt) 

2. Let er op dat je andere auto’s niet blokkeert bij het parkeren. Blijf  

niet in de auto zitten, ga naar de deur op een rustige en aangename 

manier. 

3. Heb een zakbijbel bij je, zodat je teksten kunt opzoeken. 

4. Neem de situatie goed in je op, zodat je mogelijk in zult kunnen 

haken op wat je aantreft (bijv. tuin, antiek, trofeeën, enz.) 

5. Druk op de bel of klop beleeft, stap dan ongeveer 1 meter weg van 

de deur. Als je samen bent ga dan zo dicht mogelijk naast elkaar staat 

zodat men beide kan zien bij het openen van de deur. Glimlach 

vriendelijk als men de deur opent. 

6. Introduceer jezelf. Je zou bv. kunnen zeggen: “Hallo, ik ben 

<naam> van <die-en-die> gemeente. Dit is <naam>. Mogen wij 

binnenkomen voor een kort bezoekje?” Als je een afspraak hebt, zeg 

dan: “Bedankt dat u ons dit bezoekje laat hebben”. 

7. Als men bezoek heeft, of men om welke reden dan ook je niet kan 

ontvangen, biedt dan je verontschuldiging aan en maak een afspraak 

voor een ander bezoek. Als men je liever niet ontvangt, bedank dan 

beleefd; probeer wat literatuur achter te laten en vertrek. 

8. Als je binnen gaat, dan moet de leider van het gesprek een stoel 

uitzoeken die het dichtst bij de gastheer/vrouw staat, zodat hij 

makkelijk contact kan houden met de bezochte. Als de woonkamer erg 

groot is, stel dan voor om samen in de keuken aan tafel te gaan zitten 

 

D. MAAK KENNIS 

Het is belangrijk dat je de persoon of personen die je gaat bezoeken leert 

kennen. Toon oprechte belangstelling. Mensen verwachten van je dat je het 

gesprek zult leiden. Vaak zijn ze op hun gemak als ze weten dat er van hun 
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geen actieve rol verwacht wordt. Geef positief commentaar op hun 

interesses. Mensen praten graag over zichzelf. Maak er zeker geen 

‘kruisverhoor’ van. Al je vragen moet je dusdanig doseren dat er een 

spontaan gesprek kan ontstaan. Zit relaxed in je stoel (achterover). Spreek 

rustig. Glimlach! 

 

N.B. Onthoud dit: Probeer geen getuigenis uit te lokken of vragen te 

stellen als: “Ben jij een christen?” Dit zullen we later ontdekken wanneer 

de Diagnostische Vragen worden gesteld. Wees er ook op bedacht dat je 

geen veronderstelling doet over de geestelijke conditie van de persoon. 

Denk ruim en vertrouw er op dat God je kracht zal geven in elke situatie. 

 

Het volgende overzicht zal je helpen om je ‘koers’ vast te houden: 

 

1. Achtergrond: “Hoe lang wonen jullie hier al?” of “Waar woonde je 

hiervoor?” 

2. Beroep: “Wat voor soort werk doe je?” (aan iedereen vragen). 

3. Familie: Stel vragen over achtergronden, kinderen, speciale interesses. 

 

E. MAAK ZE BEKEND ME JE GEMEENTE 

1. Om op geestelijke onderwerpen uit te komen zou je de volgende vraag 

kunnen stellen: “Hoe ben je er toe gekomen om onze Gemeente te 

bezoeken?” (Geef ook aan dat je daar blij mee bent). 

2. Probeer hun vragen te beantwoorden. Zeg: “We wilden graag bij je op 

bezoek komen om te zien of er misschien vragen zijn over onze 

Gemeente. Zijn er vragen die wij nu misschien zouden kunnen 

beantwoorden?”. 

Overhandig een zondagsbulletin of een brochure over je Gemeente. Als 

je geen vragen kunt beantwoorden, maak dan duidelijk dat je later 

antwoord zult geven. Biedt aan om hen te introduceren bij mensen die 

dezelfde interesses hebben. 

 

N.B. Hierna moet er maar één persoon (van het team) het woord 

voeren en/of de leiding hebben; de ander bid dan in stilletjes en is 

beschikbaar om afleidingen af te handelen (kinderen, huisdieren, enz.). 

 

F. PERSOONLIJK GETUIGENIS 
Begin je getuigenis met: “Eén van de redenen van onze komst is dat we 

graag laten weten Wie en Wat Jezus Christus voor ons is. Ik wil je graag 

vertellen wat dat voor mij betekent.” (Als het deze keer de beurt van je 

partner is, zeg dan: “ <naam>, wil je graag vertellen Wie en Wat Jezus 

Christus voor hem/haar betekent”. 



   28   

Geef de Heilige Geest de ruimte zodat Hij je kracht kan geven om je verhaal 

te vertellen. Vaak zullen mensen bij je ervaringen kunnen aanhaken. Houdt 

het kort (1 minuut) maar wees eerlijk en oprecht. 

 

G. DIAGNOSTISCHE VRAGEN 

De volgende vragen zullen je helpen bij het vaststellen van iemands 

geestelijke conditie. 

 

“Ben je zo ver in je geestelijke leven dat als je vandaag zou sterven je zeker 

bent naar de hemel te gaan?”  

 

“Stel je vandaag stierf en voor God komt te staan en Hij vraagt je: 

‘Waarom zou Ik jou de hemel binnenlaten?’ wat zou je dan antwoorden?” 

 

Bestudeer de flow chart op de volgende paginas 

 

H. VERTEL JE VERHAAL 

Wees bereid om, in overeenstemming met de antwoorden die je hebt 

gekregen op bovenstaande vragen, het evangelie door te geven; maak daarbij 

evt. gebruik van brochures of kleine boekjes. 

 

I. GEEF GELEGENHEID OM EEN BESLISSING TE MAKEN 
Probeer nooit te gissen of iemand klaar is om te bidden om Jezus Christus in 

zijn/haar leven toe te nodigen of om met de Heilige Geest vervuld te worden. 

Geef de ander de ruimte om dat zelf te doen. Mensen willen vaak wel bidden 

als ze de gelegenheid daartoe worden gegeven. Laat ze dat op eigen initiatief 

doen. 

 

J. UITDAGING VOOR GROEI 
Wat voor respons je ook krijgt, nodig ze altijd uit om een Life Group bij te 

wonen. Maak er in ieder geval een punt van om iedereen uit te nodigen voor 

een Een-Op-Een training die bij hen past. Je zou kunnen zeggen: “We zijn zo 

blij dat je dit besluit genomen hebt. Het is nu erg belangrijk dat je voluit 

geniet van je nieuwe leven. Wij hebben 2 mogelijkheden voor je om te 

groeien in je geloof. Eén is een Life Group, waarin je nieuwe vrienden zult 

ontmoeten. De ander is een Een-Op-Een training, waarin je zult leren wat 

het christen zijn inhoud.” Laat duidelijk blijken hoe waardevol je beide 

vervolgen vindt. Nodig ze, zo mogelijk, voor je eigen “Life Group” uit. 

 

K. BID 

Sluit je bezoek af met een kort gebed. Bid voor hun huis, familie en de zaken 

die aan de orde zijn gekomen. 

 

Vul het Gast/Contact rapport in en geef dit aan Life Group leider of 

bezoekcoördinator. 
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STROOMDIAGRAM VOOR DIAGNOSTICHE VRAGEN 

Vraag: “Ben je tot de plek in je geestelijk leven gekomen waar je 

zeker bent dat als je vandaag sterft je naar de hemel zult gaan?” 

Het antwoord  

“Nee!” 

Zeg:”Mag ik dit boekje 

met je doornemen? Het 

legt uit hoe je er zeker 

van kan zijn.”  

Het antwoord  

“Ja!” 
 

Of..

. 

Hij geeft een 

ander 

antwoord 

Hij antwoordt: “Ik heb Christus in mijn leven ontvangen 

als mijn Heer en Redder.” (Dit is het enige goede 

antwoord, al zegt hij het anders). 

Zeg: “Prachtig! Vertel me hoe dat gebeurd 

is!” Na dat hij vertelt heft, vraag: “Ken j 

edit boekje?” (Laat hem het evangelie  

boekje zien) “Mag ik je laten zien hoe je dit 

boekje kan gebruiken om iemand over 

Christus te vertellen?” 

Zeg:”Goed! Laat ik je nu een andere vraag stellen: Veronderstel dat je vandaag 

stierf en voor God kwam te staan en Hij zou tegen je zeggen, ‘Waarom zou ik je 

mijn hemel in moeten laten?’, wat zou jij dan zeggen? 

Zeg: “Dit boekje 

vertelt hoe je zeker 

kan zijn.”  

Deel Evangelie 

Boekje 

Het lijkt je toe dat de persoon een christen is, maar verslagen en 

niet levende het christen leven in overwinning…. 

Zeg: “Magi k de fundamentele waarheden die onze gemeente 

leert aangaande het Geestvervulde leven,” of “May ik iets met je 

delen dat veel voor mij betekent: het Geestvervulde leven en wat 

dat inhoudt”.  

 

Deel het boekje “Heb je de wonderbaarlijke ontdekking gemaakt 

van het Geestvervulde leven?” 
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CHECKLIJST VOOR LES 4 
 

Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) 

 

VOORBEREIDING 

 1.  Heel les 4 doen (klaar hebben). 

 2.  Me voorbereiden om het evangelie-boekje uit te beelden. 

 3.  De vragen in punt 4 nakijken en kunnen beantwoorden. 

 4.  Punt 4 uit het hoofd leren. 

SAMEN MET DE DISCIPEL-MAKER DOEN 

 

 1.  Inhoud van les 4 nakijken. 

 2.  Punt 4 uit het hoofd opzeggen. 

 3.  Het evangelieboekje uitbeelden. 

 4.  Samen de vragen in punt 4 oefenen. 

 5.  Een telefoontje plegen om een afspraak te maken met een 

contact via de Gemeente voor sessie 5. 

GEBEDSTIJD 

 

 6. Maak een plan en bid voor een strategie om het evangelie te 

delen; ieder met een persoon op je gebedslijst. 

Ik vraag deze week gebed voor: 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Ik vraag deze week gebed voor: ________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Bid samen voor je afspraak. 

Bespreek en bid er over wie je de volgende keer zult trainen als je deze 

training af hebt. 
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 7. De Checklijst voor Les 5 nalopen. De voorbereidingsopdracht 

moet af zijn voor de volgende ontmoeting. 

 

EVANGELISATIE BEZOEK 

 

 8. Onszelf voorstellen en een rapport opstellen. 

 9. De trainer waarnemen terwijl hij/zij: 

 zijn/haar getuigenis geeft 

 

 de diagnostische vragen stelt 

 

 10. Leerling geeft een evangelie-boodschap of een Geest-vervulde 

levens-boodschap. 

 11. De Trainer observeren terwijl hij/zij: 

 

 uitnodigt om een “Leven Groep” of Een-Op-Een training bij 

te wonen. 

 afsluit met gebed 

 het Gasten/Contact rapport invult. (Dit moet weer aan de    

leider van Leven Groep of bezoekcoördinator gegeven worden) 
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DDYYNNAAMMIICC    

------ DDeelleenn ------ 
 

LES 4 

 

Een Krachtige Boodschap om te Delen 

 

Persoonlijke ontwikkeling 

 

Het Evangelie betekent: “Goed Nieuws” 

 

Als we het evangelie vertellen, brengen we het grootste nieuws aller tijden. 

Het is een boodschap van hoop en een aanbod van vrede met God. Voor 

allen die zonder kennis van God als hun persoonlijke Redder en Heer is dit 

inderdaad “Goed Nieuws”. Als we dit goede nieuws delen introduceren we 

een persoon, de Heer Jezus – niet een plan. 

 

Wat was het onderwerp van Paulus’ getuigenis? 

 

1 Corinthiërs 1:23,24 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Lees Colossenzen 1:15-17; 2:9; Hebreeën 1:3,8; Johannes 10:30; 14:9,10 

aangaande de godheid van Jezus Christus. 

 

Toen je Christus ontving, ontving je een heel nieuw leven – Eeuwig Leven – 

het soort leven dat God heeft. Toen Jezus je leven inkwam, omdat Hij God 

is, maakte Hij het mogelijk om Zijn kwaliteit van leven bij jouw ervaring 

naar binnen te brengen. 

 

Lees 2 Corinthiërs 5:17. Wat is er weggegaan? 

________________________ 

 

Wat is er nieuw geworden? _______________________________________ 

 

Schrijf op wat er nieuw geworden is in jouw leven: ____________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Zijn dit veranderingen die je anderen ook zou gunnen? _________________ 
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Als Jezus Zijn bovennatuurlijke leven in jou leeft door de kracht van de 

Heilige Geest, wat zal het resultaat daarvan zijn? Lees Galaten 5:22,23 en 

schrijf op wat voor soort leven Hij in jou wil produceren. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Daarom wordt het evangelie “Goed Nieuws” genoemd. 

 

De wereld heeft het “Goede Nieuws” verschrikkelijk hard nodig. Het is een 

zaak van leven en dood voor degenen aan wie we het meedelen, daarom 

moeten we voorzichtig zijn om het Evangelie op een eenvoudige en 

duidelijke manier vertellen. We moeten het ook vaak aan anderen 

meedelen, want er zijn er veel die nog nooit de waarheid aangaande Jezus 

Christus gehoord hebben. 

Wat zeg je in antwoord op Romeinen 10:14-15? ______________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

WAT IS HET EVANGELIE? 

 

Het Evangelie boekje is zo samengesteld dat de boodschap op een 

eenvoudige en duidelijke manier overgebracht kan worden. Schrijf uit het 

hoofd elk punt op en zeg de bijbehorende Bijbelteksten voor elk punt. 

Een __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Twee ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Drie _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Vier _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Verwacht dat men positief zal reageren 

 

Sommige Christenen denken dat als ze tegen iemand getuigen, dat die 

persoon aanstoot zal nemen en dat ze misschien hun vriendschap zullen 

verliezen. Terwijl niet iedereen de eerste keer dat je met hen over het 

evangelie praat klaar zal zijn om Christus te ontvangen, zijn de meeste 

mensen er toch blij om dat je genoeg om hen geeft om hen over Gods liefde 

te vertellen.  
 

Je gemoedsinstelling is erg belangrijk! Verwacht dat men positief reageert, 

niet omdat je zo goed bent, maar omdat je vertrouwen hebt in God, Zijn 

liefde, Zijn macht, Zijn soevereiniteit en Zijn beloften. 
 

Schrijf, in je eigen woorden, wat 2 Petrus 3:9 voor je betekent. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

We verwachten dat mensen gehoor geven omdat we door God uitgezonden 

zijn om hen dat te vertellen. Jezus beveelt ons om discipelen te maken. 

Mattheüs 28:18-20 begint met “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op 

de aarde. Ga dus op weg …”. We hebben van niemand toestemming nodig 

om te gaan; we zijn al door God Zelf bevolen om dat te doen!  

 

Jezus concludeert Zijn opdracht met een belofte, “ik ben met jullie, alle 

dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”. Dezelfde belofte geldt nog 

voor ons vandaag, we kunnen dus met vertrouwen “er op uit gaan”, wetende 

dat Hij ons trouwe getuigenis zal eren. 

 

Als wij met de zelfde baldadigheid als de eerste christenen zouden getuigen 

zouden wij ook wereldveranderende resultaten zien. 

Ga er al gelovend op uit en zie wat God door jou zal doen! 

PRAKTISCHE TRAINING 

Het Evangelie boekje meedelen 

Bemoedig de persoon om te bidden en om Christus te ontvangen 

A. Vraag Altijd  

Na het lezen van het gebed, stel de vraag, “Zou je dit gebed willen 

bidden en Christus in je leven ontvangen?” Door de vraag te stellen 

geef je de persoon de gelegenheid om Christus te ontvangen. 
 

Als de persoon positief reageert: 
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B. Biedt aan om de persoon in het gebed voor te gaan 
 

a. Zeg: “Laat ik dit gebed bidden, een frase tegelijk en jij kunt het 

dan na mij herhalen en Christus ontvangen”. 
b. Als na mij herhalen onrust veroorzaakt, vraag dan om zelf hardop te 

bidden. 

c. Sommigen aarzelen om hardop te bidden, of met jou als voorganger 

of hun eigen gebed. Ze zouden mogelijk zachtjes willen bidden, of 

zelf, of jou nazeggen. Bemoedig ze omdat te doen. 
 

DE PERSOON HELPEN TE WETEN DAT CHRISTUS IN ZIJN 

LEVEN IS 
 

Te weten dat Christus in zijn leven is, is erg belangrijk voor de nieuwe 

Christen. Sommigen zullen zeggen dat Christus “naast me” is, of dat “Hij 

dichtbij me is”, of “Ik hoop dat Hij in mijn leven is”. Hij moet begrijpen dat, 

als hij bad door het geloof, God antwoordde en dat Christus nu in hem leeft. 

Denk eraan, iemand is niet geestelijk geboren door een gebed, maar 

door het geloof, vertrouwend dat Christus binnen komt als Hij 

uitgenodigd wordt. 
 

A. HOE KUN JE WETEN DAT CHRISTUS IN JE LEVEN IS? 
 

Vraag: 
 

1. “Vroeg je Christus om in je leven te komen?” Wacht op een 

antwoord. Als de persoon niet antwoord, vraag: “Meende je het 

echt toen je dit gebed bad?” 

2. “Volgens Zijn belofte in Openbaringen 3:20, is Christus in je 

leven gekomen?” Ga terug naar punt 4 en herlees Openbaringen 

3:20 en stel de vraag weer. 

3. “Christus zei dat Hij in je leven zou komen. Zou Hij je op het 

dwaalspoor gestuurd hebben?” Wacht op een antwoord.  

4. “Hoe weet je dat God je gebed geantwoord heeft?” (Hij zei dat Hij 

binnen zou komen als je Hem dat ernstig vraagt). God liegt niet! 

 

B.   DE BIJBEL BELOOFT EEUWIG LEVEN AAN HEN DIE 

        CHRISTUS ONTVANGEN 
 

Als je 1 Johannes 5:11-13 leest leg de nadruk op de woorden “heeft” en 

“weet” in verzen 12 en 13. 

 

C. GA NIET OP JE GEVOELENS AF 
 

Leg uit hoe belangrijk het is om niet volgens je gevoelens te leven. Vraag, 

“Als je ooit voelt dat God ver weg is, waar is Hij dan?” Doe hem er aan 

denken om God vaak te danken dat Christus zijn leven is. 
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D. JE GELOOF UITDRAGEN 
 

Stel voor dat je samen God dankt voor wat Hij voor ons gedaan heeft. Als 

je dan uitlegt dat dit een “Dank je wel” gebed is en dat jij eerst zult bidden. 

Bid dan een kort en simpel “dank u” gebed zelf. Nadat je gebeden hebt, 

moedig de ander aan om ook te bidden. Je zou kunnen zeggen, “Dank God 

in je eigen woorden dat Hij in je leven gekomen is”. 

 

E. DE GROEI VAN DE CHRISTEN 
 

Lees door tot de laatste pagina terwijl je aangeeft hoe je als een christen 

kunt groeien. Bemoedig ze om een Gemeente te bezoeken (die van jou of 

een dichtbije, zodat gemeenschap kan worden ervaren met anderen en met 

Christus). Bemoedig ze om het evangelieboekje met een ander door te 

nemen (familie of vriend). 

 

HULP AAN DEGENE DIE NIET WENST TE BIDDEN OM 

CHRISTUS AAN TE NEMEN NADAT HET GEBED IS GELEZEN. 
 

1. Blijf positief en liefdevol. Niet iedereen is bereidt om Jezus Christus 

aan te nemen als je ze daartoe uitnodigt. Blijf daarom vriendelijk en 

liefdevol, wat de reactie ook moge zijn. 

2. Je zou kunnen zeggen: “Ik wil je graag laten zien wat er gebeurt als je 

Jezus uitnodigt om in je leven te komen”. Ga over de bladzijdes die 

zekerheid uitleggen en geef dan nog een gelegenheid om te bidden. Je 

zou kunnen zeggen: “Nu dat je iets meer begrijpt over wat het betekent 

om Jezus Christus in je leven te kennen, zou je nu dat gebed willen 

bidden en Jezus Christus willen uitnodigen in je leven?” 
3. Een andere suggestie voor iemand die nog niet klaar is om Jezus 

Christus aan te nemen, is om jouw getuigenis te vertellen ... hoe jij er 

toe kwam en de verandering die het in jouw leven bracht. 

4. Je zou kunnen vragen: “Is er een reden waarom je Jezus Christus nu 

niet zou willen aannemen?” 

5. Als de persoon nog steeds niet wenst te bidden, zou je kunnen zeggen: 

“Ik weet zeker dat je zeer binnenkort over deze dingen een beslissing   

moet nemen”. Bemoedig ze om te bidden en om Jezus te aanvaarden 

nadat het boekje opnieuw is doorgenomen. Laat het boekje achter. 

6. Bemoedig ze om het evangelie van Johannes te lezen. 
 

DE PERSOON HELPEN DIE ZEGT ZO’N GEBED ELKE DAG TE 

BIDDEN 
 

1. Lees Efezen 2:8-9 en leg uit dat het door het geloof is dat een mens 

gered wordt, en niet door gebed. Niet het vragen aan Jezus Christus 

om in je leven te komen redt je, maar het geloof dat Hij in je leven 

gekomen is, redt je. 
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2. Indien van toepassing, stel voor het gebed voor de laatste keer te 

bidden en te geloven dat Jezus zich aan zijn beloften houdt en in het 

leven gekomen is. Vanaf nu kan de Heer elke dag gedankt worden 

dat Hij ook werkelijk in het leven gekomen is. 

 

Ga over deze verzen: 

Openbaringen 3:20  Christus komt binnen als je Hem uitnodigt 

Hebreeën 13:5   Hij zal je nooit verlaten 

1 Johannes 5:13    Hij gaf zijn woord “zodat je zou weten” 

 

Als iemand Jezus Christus de eerste keer niet aanneemt, maak duidelijk 

dat je er bent voor hem/haar. Biedt aan om opnieuw bij elkaar te komen 

als er behoefte is om verder te praten. Blijf bidden voor zijn/haar behoud. 

 

Je zou eventueel kunnen uitnodigen voor een zoekersamenkomst. 
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CHECKLIJST VOOR LES 5 
 

Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) 

 

VOORBEREIDING 

 

 1.  Heel les 5 doen (klaar hebben). 

 2.  Me voorbereiden om het evangelieboekje “Geestvervuld Leven”, 

door Dr. Bill Bright en dat voor te dragen met de trainer. 

 3.  De manier om met een vriend een bezoek af te leggen oefenen, in 

het bijzonder de overgangen. 

SAMEN MET DE DISCIPEL-MAKER DOEN 

 

 1.  Inhoud van les 5 nakijken. 

 2.  Ieder legt uit hoe het je het Geestvervulde leven hebt leren kennen 

 en legt het boekje “Geestvervuld Leven”, door Dr. Bill Bright aan 

elkaar uit. 

 3.  Het model voor bezoeken met een vriend voordragen, in het 

bijzonder de overgangen. 

 4.  Een afspraak met een vriend maken voor sessie 6. 

 5.  Overleg wie ze zullen aanspreken om getraind te worden en maak 

plannen om ze daartoe uit te nodigen. (Maak gebruik van het “Dynamic 

Delen, een Gelegenheid” blaadje aan het eind van deze les.) De training 

doelen (hieronder) invullen, maak gebruik van potlood voor voorlopige 

namen en vul in met een pen als ze dan toezeggen. 

 

TRAINING DOELEN 
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GEBEDSTIJD 

 

  6.  Ik vraag deze week gebed voor: ____________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Bid samen voor de afspraak van vandaag. 

 

Bid voor degenen die je zult gaan uitnodigen voor deze training. 

 

 7.  De Checklijst voor Les 6 nalopen. De voorbereidingsopdracht moet   

af zijn voor de volgende ontmoeting. 

 

EVANGELISATIE BEZOEK 

 

  8. Onszelf voorstellen en contact ontwikkelen. 

  9. Door de trainer gadegeslagen worden tijdens het huisbezoek: 

 getuigenis geven 

 de diagnostische vragen stellen 

 

 een evangelieboodschap of een Geestvervulde levensboodschap 

doorgeven 

 uitnodigen om een “Life Group” of Een-Op-Een training bij te 

wonen. 

 het Gasten/Contact rapport invullen. (Dit moet weer aan de leider  

van de Life Group of bezoekcoördinator gegeven worden). 
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DDYYNNAAMMIICC    

------ DDeelleenn ------ 
 

LES 5 
 

VERTROUWEN OM DE BOODSCHAP MET EEN 

VRIEND TE DELEN 
 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

 

HET ‘LEVEN IN AL ZIJN VOLHEID’ LEVEN EN DELEN 

 

Toen je Jezus Christus aannam als je persoonlijke Heiland en Heer, ging je 

een heel nieuw avontuur binnen. In Johannes 1:10:10 zei Jezus: “ik ben 

gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid”. In 2 Kor. 5:17 staat: 

“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. 

Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!”. Veel christenen begrijpen 

helaas niet wat het betekent een nieuwe schepping te zijn. Vaak probeert 

men uit eigen kracht dat nieuwe leven te leven en faalt dan regelmatig. 

Sommigen zijn daardoor zo ontmoedigd en gefrustreerd dat ze tot de slotsom 

gekomen zijn dat het niet mogelijk is om te leven zoals Christus het 

verwacht. 

 

Terwijl het waar is dat we het christenleven zelf niet kunnen leven, is het 

ook waar dat het wel geleefd kan worden. De christen heeft alles wat hij 

nodigt heeft om dat leven te leven, maar weet misschien niet hoe dat werkt. 

Je hebt de gelegenheid om uit te leggen hoe een overwinningsleven dat God 

eert geleefd kan worden. Deze kwaliteit van leven is zo iets overweldigends 

dat hij zijn geloof met anderen zal willen delen. De Heilige Geest is ons 

gegeven om ons kracht te geven om getuigen te zijn. 

 

HET ‘LEVEN IN AL ZIJN VOLHEID’ LEVEN 

Weet je zeker dat de Heilige Geest je nu leidt en kracht geeft? ___________ 

 

Hoe weet je dat? ________________________________________________ 

   

Net zoals het aannemen van Jezus Christus, is het leven van een 

Geestvervuld leven niet alleen het bidden van een gebed, maar door het 

geloof er beslag op leggen. 

Leef je leven als onder zijn leiding, want Hij heeft beloofd je te zullen leiden 

als je dat gelooft. 
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Lees het boekje “Geestvervuld Leven”, door Dr. Bill Bright door. 

 

Wees er klaar voor om aan je trainer duidelijk te maken hoe je er toe kwam 

om het Geestvervulde leven te gaan leven. Ben ook klaar voor om het boekje 

aan je trainer voor te lezen en er samen over te praten. 

 

WANNEER DEEL JE DE GEESTVERVULDE LEVEN BOODSCHAP? 

 

Het beste is om eerst het evangelieboekje door te nemen, tenzij je zeker weet 

dat de ander een gelovige is. Als je daar zeker van bent of je komt to de 

ontdekking dat dat zo is, spoor hem dan aan om zijn geloof met anderen te 

delen. Mocht blijken dat de persoon verslagen of ontmoedigd is maak dan 

gebruik van het boekje over de Heilige Geest. 

 

MANIER OM TE DELEN 

Je zou kunnen zeggen: “Mag ik dit boekje eens met je doornemen. Het 

spreekt me erg aan. Het vertelt hoe je een ‘overvloedig’ leven kunt 

leven.” Neem het boekje door. Lees het gewoon voor, geef geen of slechts 

weinig commentaar. Op bladzij <?>, voordat je de vraag “Hoe kan iemand 

met de Geest vervuld worden?” stelt, ga terug naar bladzijdes <?> en <?> en 

vraag “welke van deze 2 cirkels geeft jouw leven weer?” 

 

Wanneer het antwoord “de Geestelijke Mens” wordt gegeven, ga dan door 

met lezen op bladzij <?> en toon hoe dat met anderen gedeeld kan worden. 

 

Wanneer het antwoord “de Vleselijke Mens” wordt gegeven, ga dan door 

met lezen op bladzij <?>. Geef ruimte voor gebed om leiding van de Heilige 

Geest in het leven. 

 

VERVOLG 

Welke response je ook krijgt, nodig de persoon uit om een Life Group en/of 

de Een-Op-Een training bij te wonen, al naar gelang wat van toepassing is. 
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GODS KRACHT OM BARRIÈRES TE DOORBREKEN 

Hieronder worden 6 tegenwerpingen behandeld die mensen weerhouden om 

een invloed voor Christus te zijn. Schrijf in je eigen woorden wat Gods 

Woord zegt over het overwinnen van die barrière. 
 

BARRIÈRE Gods WOORD MIJN ANTWOORD 

Ik moet de per-   

soon beter    

kennen. 

Joh. 4:6-30,39  

Lukas 14:21-23  

Hand. 8:4,40 

 

Als mensen    

geïnteresseerd   

zijn, zullen ze  

 wel vragen. 

2 Kor. 4:13 

Joh. 20:21 

2 Kor. 5:20 

 

Er zijn bepaalde 

mensen en situaties 

waarin je geen 

geestelijk 

gesprek voert. 

Kol. 1:28  

Hand 5:42 

1 Thess. 2:2-4 

 

Ik ben bang de   

ander te beledigen, ik 

zou een vriend kunnen 

verliezen. 

Hand. 5:41 

2 Kor. 4:1-2  

Lukas 9:26 

 

Ik voel me niet   

bekwaam. Iemand  

anders zal met   

hen moeten    

spreken. 

2 Kor. 3:5  

Matt. 4:19  

Joh. 15:16 

2 Kor. 5:18 

 

Ze zijn toch niet 

geïnteresseerd.   

Hij heeft zo’n 

succes in ’t leven. 

Matt. 9:37 

2 Kor. 5:16 

Joh. 4:35 

 

 

PRAKTISCHE TRAINING 
 

VERTROUWEN OM MET EEN VRIEND TE DELEN 
 

Lees Lukas 10:25:37 

 

Een rechtsgeleerde kwam bij Jezus en stelde de vraag: “Leraar wat moet ik 

doen om eeuwig leven te hebben?”  Jezus liet hem zijn eigen antwoord 

formuleren uit de wet van Mozes. Schrijf zijn antwoord (uit vers 27) over: 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

In vers 29 staat: “Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg 

aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’” Daarna vertelt Jezus, als illustratie, de 

gelijkenis over de barmhartige Samaritaan. 

 

Wie is, volgens deze gelijkenis, je naaste?____________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Waarom wilde de Samaritaan de ander helpen?  

 

_____________________________________________________________ 

 

Psychologen geven aan dat de grootste behoefte van de mens is om geliefd te 

zijn en om liefde te geven. Jezus biedt ons zijn liefde aan, de grootste liefde 

aller tijden, en maakt ons duidelijk die liefde aan anderen door te geven. 

Sommigen zullen vreemden voor ons zijn, maar de meesten zullen zich in 

onze directe omgeving bevinden. We hebben geleerd en geoefend om een 

huisbezoek af te leggen. Laten we nu eens kijken hoe we een getuigenis 

kunnen geven aan een vriend. Je zult flink wat gelegenheden hebben om 

tegenover je vrienden en familie te getuigen. Om je in staat te stellen een 

goed getuigenis aan hen te geven, heb je training en oefenen nodig. 

 

Het formaat komt veel overeen met wat we al gedaan hebben. We zullen een 

paar noodzakelijke aanpassingen maken. 

 

A. MAAK EEN AFSRPAAK 

 

1. Kies 1 van de mensen van je gebedslijst (indien mogelijk) 

 

2. Maak een afspraak bij hem/haar thuis of ergens in een restaurantje. 

 

Maak de afspraak zelf of telefonisch. Je zou het volgende kunnen zeggen: 

“Hallo _______, dit is __________. Hoe is’t? (Praat over iets dat je 

misschien gemeenschappelijk hebt). De reden van mijn telefoontje 

__________ is dat mijn vriend ________ en ik aan het leren zijn om een 

4-punts overzicht te gebruiken over hoe je God persoonlijk kunt 

kennen. Eén van onze opdrachten is om dit door te nemen met een 

vriend of kennis. We zouden dat graag met jou doen. Past ________ 

avond, in __________ restaurant, bij een lekker kopje koffie jou? Ik 

betaal!” 

 

OF 
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“Hallo ___________, dit is ___________. Hoe is’t? (Praat over iets dat je 

misschien gemeenschappelijk hebt). Ik heb iets dat ik bij jou wil 

uitproberen. Mijn vriend ____________, en ik zijn aan het leren om een 

4-punts overzicht te gebruiken over hoe je God persoonlijk kunt 

kennen. Ik weet niet of ik je hiervoor kan interesseren, maar we zouden 

samen kunnen komen bij een lekker kopje koffie. Zou jij ________ 

ochtend kunnen in __________ restaurant? We zouden ook bij jou thuis 

kunnen komen of in het __________ restaurant”. 

 

(Als dit niet past, zoek dan naar een andere mogelijkheid. Zo wel,zeg dan: 

“Prachtig, we zien je dan ____________ ochtend om ________ uur bij 

jou thuis”) 

 

B. BID (zie Les 3) 

 

C. AANKOMSTPROCEDURE (zelfde als Les 3) 

 

D. RAPPORT OPMAKEN (gelijk aan eerdere als je thuis bezoekt) 

 

Als je ergens in een restaurant of zo ontmoet, introduceer dan je partner. 

Nadat je wat kennis hebt gemaakt zou je kunnen zeggen: “We vinden het 

fijn dat we elkaar vandaag kunnen ontmoeten”. Leg uit hoe jij en je 

partner er van hebben genoten elkaar te ontmoeten in de gemeente. 

 

E. SLA “MAAK ZE BEKENT MET ONZE GEMEENTE” OVER. Ga 

naar F. 

 

N.B. Eenmaal hier aangekomen in deze ontmoeting is het belangrijk dat 

slechts één persoon het woord voert, en dat de ander in stilte bidt. De rest 

van deze afspraak kan verlopen zoals die in Les 3. 

 

F. PERSOONLIJK GETUIGENIS 

 

G. DIAGNOSTISCHE VRAGEN 

 

H. DE BOODSCHAP DELEN 

 

I. GEEF GELEGENHEID VOOR EEN BESLISSING 

 

J. UITDAGING TOT GROEI 

 

K. BID (indien gepast) 
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DDYYNNAAMMIICC    

------ DDeelleenn ------ 
 

Een-op-Een 

 

Een Gelegenheid 

 
De meeste christenen zouden vandaag dezelfde bovennatuurlijke, 

dynamische en vervullende leven willen leven als beschreven wordt in de 

Nieuw Testament brieven. Voor hun was het zeker geen voordracht, maar 

een invasie van hun leven door een nieuwe kwaliteit van leven die ze 

beschreven als “Christus levende in hun”. Dat zelfde leven is ook voor ons 

als we Gods Woord gehoorzamen en toepassen. 

 

GODS PLAN 

 

Gods plan is dat elke gelovige een getuige van Hem zal zijn. Jij bent een 

belangrijk onderdeel van het wereldwijde werk dat Hij Zijn mensen wil laten 

doen in deze eeuw. Is er iets dat belangrijker is? 

 

GODS KRACHT 

 

Gods belofte: “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie 

kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en 

Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”  Handelingen 1:8 

 

WAT IS DYNAMIC DELEN? 

 

1. Het bestaat uit zes een-op-een training sessies waar de ene gebruikt 

wordt om een ander te trainen, die dan later ook iemand anders zal 

trainen. 

 

2. Gedurende elke sessie zal je voor een uur bij elkaar komen met als 

doel om: 

 

a. Het materiaal te begrijpen 

b. Met elkaar delen  

c. Rollenspelen 

d. Bidden 

 

Dan ga je samen opeen evangelisatie bezoek (over het algemeen het bezoek 

zal een uur duren, plus het reizen). 
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WAAROM EEN-OP-EEN? 

 

1. Korte termijn een-op-een evangelisatie is makkelijk te 

reproduceren. (De meest effectieve manier om training aan iemand 

anders over te dragen). 

2. Bijna iedereen kan de individuele training doen. Een man traint een 

man en een vrouw traint een vrouw. 

3. Het geeft gelegenheid om je tot leider te ontwikkelen. 

4. Je wordt meer verantwoordelijk. 

5. Het helpt om meer toegewijd te worden in gehoorzaamheid aan 

Christus. 

6. Je zult sterke christelijke  relaties ontwikkelen. 

7. Er is flexibiliteit om de Dynamic Delen tijden samen te doen. 

 

WAT ZIJN DE KWALIFICATIES OM IN HET DYNAMIC DELEN 

MEE TE DOEN? 

 

1. Een verlangen om in je relatie met Christus te groeien. 

2. Een leerbare gemoedsinstelling – bereidheid om met anderen samen 

te werken. 

3. Het materiaal verkrijgen. 

4. Een toezegging om de wekelijkse sessies bij te wonen. 

5. Een toezegging om de opdrachten te doen. 

 

HEB JE STAPPEN GENOMEN OM VERDER TE GAAN MET 

DYNAMIC DELEN? 

 

KAN IK JE HELPEN OM DIE STAP TE NEMEN? 
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CHECKLIJST VOOR LES 6 
 

Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) 

 

VOORBEREIDING 

 

 1.  Heel les 6 doen (klaar hebben). 

 2.  Me voorbereiden om de hele presentatie om een vriend te bezoeken 

voor te dragen als rollenspel. 

 3.  De afspraak met je vriend vastleggen. 

SAMEN MET DE DISCIPEL-MAKER DOEN 

 

 1.  Inhoud van les 6 nakijken. 

 2.  Speel je rol door het hele bezoek om een vriend te bezoeken en 

oefen de overgangen. 

 3.  Telefoneer je mogelijke discipel om de reactie te horen op het 

“Dynamic Delen, een Gelegenheid” blad en leg de data vast om te 

beginnen. 

BID SAMEN 

 4.  Bid samen voor het bezoek met een vriend van vandaag. Ik vraag 

deze week voor gebed voor: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Bid bij name voor degenen die deze training nu zullen beginnen. 

Bid dat voor elkaar als we onze levens reproduceren in anderen. 
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EVANGELISATIE BEZOEK 

 

 5. Introduceer elkaar en leg contact. 

 6. De trainer observeert alle onderdelen van het bezoek met de vriend. 

 vertelt zijn bekeringsverhaal. 

 vraagt de diagnostische vragen. 

 Gaat over het evangelie boekje of de Geest vervulde boodschap. 

 Nodigt ze uit om een Life Group bij te wonen en de een-op-een 

training te doen. 

 Vul het Gasten/Contact rapport in. (Dit rapport zou aan je Life 

Group leider of de bezoek coördinator overhandigd moeten 

worden.) 
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DDYYNNAAMMIICC    

------ DDeelleenn ------ 
 

Les 6 
 

MENSEN BEREIKEN MENSEN 
 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

 

EEN VISIE VOOR MIJN WERELD 

 

De kritieke nood van nu is dat christenen de visie opnieuw grijpen 

vastgelegd in de opdracht van Jezus Christus aan zijn discipelen: “Trek heel 

de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.” 
                 Markus 16:15 

 

Deze Grote Opdracht van onze Heer was uiteraard een uitdaging die de 

discipelen niet konden vervullen in eigen kracht. Maar de Heilige Geest kon 

echter werken in mannen en vrouwen dat zo een machtige kettingreactie van 

nieuwe gelovigen teweeg bracht dat de toenmalig bekende wereld met de 

aanspraak van Jezus Christus kennis kon maken. Het evangelie drong met 

zo’n enorme kracht door in levens dat het heidense Romeinse Rijk “op z’n 

kop werd gezet”. 

 

De kracht van Jezus Christus is vandaag onverminderd; toch staat de invloed 

van de hedendaagse christen niet in verhouding tot die van hen in die eerste 

eeuw. Met het gevolg dat meer dan de helft van de wereldbevolking nu niets 

weet over de boodschap van Jezus Christus. 

 

Onze Heer heeft nooit de opdracht aan de wereld gegeven om naar de 

christenen te gaan. Veeleer gaf Hij de boodschap aan zijn volgelingen om de 

wereld in te gaan en de boodschap van het evangelie te verspreiden, de enige 

boodschap die “kracht van God tot behoudenis” bevat. Het doel van deze 

sessie om je te onderrichten en te motiveren aangaande de jouw gelegenheid 

om anderen te beïnvloeden voor Christus. 

 

Vandaag leiden de meeste christenen een verslagen leven dat op zijn beurt 

zijn uitwerking heeft in hun getuigenis naar anderen. Er wordt veel aandacht 

besteed aan de negatieve invloeden van de moderne wereld, maar christenen 

worden maar zelden gewaar gemaakt hoe God ze wil gebruiken om een 
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positieve invloed te hebben. Paulus voelde zich ook onbekwaam en 

beschreef dat zo: “in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker” 1 

Corinthiërs 2:3. Net zo zitten ook veel christenen vol twijfel over of ze wel 

invloed kunnen hebben op ongelovigen. We moeten inzien dat Paulus niet 

verslagen raakte door zijn gevoelens van onbekwaamheid. Zijn bediening 

was krachtig: “Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen 

en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus 

te brengen. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop 

in mij werkzaam is.” Colossenzen 1:28-29. Jij kunt ook door God gebruikt 

worden. Niet omdat je dapper of wijs bent, maar omdat God in je werkt. 

 

PRINCIPES VOOR DE BEÏNVLOEDING VAN ANDEREN 

 

Wat zijn 3 belangrijke principes voor het effectief beïnvloeden van anderen 

voor Christus, zoals we die aantreffen in Colossenzen 4:2-6? 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

HET VOORBEELD VAN PAULUS 

Lees 1 Corinthiërs 9:19-23. Schrijf de invloedssferen van Paulus op. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Waarom zocht Paulus naar zo’n brede invloedssfeer? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Wat zou ons doel moeten zijn in de beïnvloeding van anderen? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

ANDERE VOORBEELDEN VAN DIRECTE INVLOED 

1. Wie bracht Andreas tot de Heer? Johannes 1:35-42 _________________ 

2. Wie bracht Philippus tot de Heer? Johannes 1:43-49 ________________ 

JOUW INVLOEDSSFEER IS GROTER DAN JE DENKT 

Jij beschikt over een invloedssfeer die omvat zowel de mensen die je goed 

kent als de mensen die je minder goed (of nog niet) kent. De mensen die je 

kent horen bij jouw directe invloedssfeer. Je hebt mogelijk dagelijks 

contact met mensen in jouw directe invloedssfeer. Met anderen heb je 

misschien slechts zelden contact. Mensen die je niet kent, maar wel zou 
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kunnen leren kennen, horen tot jouw potentiële invloedssfeer. Bijvoorbeeld 

iemand op je werk of een vriend van een vriend. 

 

JOUW DIRECTE INVLOEDSSFEER 

De meesten van ons hebben weinig besef van de reikwijdte van onze 

invloed. Maak maar eens gebruik van de formule hieronder om een idee te 

krijgen van je directe invloedssfeer. 

 

Familie + Collega’s + Buren + Vrienden + Kennissen 

 

______ + ______ + ______ + ______ + ______ is Totaal (A) __________ 

 

Als 7 van deze mensen Jezus Christus zouden aannemen en hun directe 

invloedssfeer zouden gaan beïnvloeden, hoeveel zouden er dan beïnvloedt 

worden? 

Totaal (A) ______ x 7 is Totaal (B) _______ 

 

Totaal (A) ______ + Totaal (B) ______ is TOTAAL BEÏNVLOED _____ 

 

WIJS JOUW DIRECTE INVLOEDSSFEER AAN 

 

Zoek biddend 7 mensen uit en ga je er op richten om deze mensen met Jezus 

Christus bekend te maken. 
 

1. ___________________________ 2. ____________________________ 

3. ___________________________ 4. ____________________________ 

5. ____________________________   6. ____________________________ 

7. ______________________________  

Als één van deze mensen Jezus Christus aanneemt, help ze dan verder om 

hun eigen invloedssfeer te bereiken. 

 

JIJJIJ
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PRAKTISCHE TRAINING 
 

PRAKTISCHE STRATEGIEËN OM MIJN WERELD TE BEREIKEN 

 

Het lijkt er vaak op dat evangelisatie angst aanjaagt bij menig christen. 

Waarom? De meeste gelovigen hebben nog nooit hun geloof gedeeld met 

iemand. Waarom niet? Is dat omdat ongelovigen negatief of vijandig 

tegenover het evangelie staan? Nee! De meeste mensen zullen niet negatief 

reageren, wanneer ze door iemand uitgenodigd worden om mee te gaan naar 

een kerkdienst. De meeste mensen met wie we ons geloof delen, staan daar 

positief tegenover. Niet iedereen staat meteen klaar om het evangelie aan te 

nemen, maar wil er best open over praten. 

 

De wereld verandert! De wereld is onrustig – maar weinig doet er echt nog 

toe! Het evangelie wel! Het brengt hoop in een hopeloze wereld. De 

meesten willen wel luisteren. Alleen wij moeten de manier en het moment 

kiezen dat past. 

 

Er zijn vele methoden. Sommigen zijn effectiever dan andere. 

Hier een paar suggesties om je te bemoedigen: 

 

1. Nodig mensen uit naar de kerk 

Laat je vriend een vriend meenemen en ontmoet elkaar in een 

restaurantje. Maak kennis met zijn vriend en nodig ze uit om een dienst 

of een Life Group bij te wonen. 

 

2. Buurt onderzoek (questionnaire, zie bijgevoegde voorbeeld) 

Dit is eenvoudig te doen en erg effectief. Iemand deed (met een partner) 

in 1 uur tijd 12 huizen aan. Er werd met 8 mensen gepraat, met 5 

mensen werd het evangelie gedeeld, en met 3 is gebeden en namen de 

Heer aan, zo maar aan de voordeur. 

 

3. Persoonlijk getuigenis 

Geef je 1-minuut-getuigenis telkens wanneer je daarvoor de gelegenheid 

hebt. Mensen moeten horen wat God voor jou heeft gedaan. Iedere 

gelovige moet over een eenvoudige manier beschikken om zijn/haar 

getuigenis te vertellen. Help je vrienden bij het opstellen van hun 

“levensverhaal”. Maak gebruik van de ‘workshop’ in Les 1. 

 

4. Evangelie boekjes 

Heb altijd wat kleine evangelieboekjes bij je. 

 

5. Film of Video 

 De Jezus film 

 Over het huwelijk 
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 Over opvoeding 

 Over drugs 

 Etc. 

 

Je zou een film/video achter kunnen laten en er later op terugkomen. Of 

je kunt mensen uitnodigen om de film/video bij jou thuis te komen 

bekijken. Vooral Kerst en Pasen lenen zich erg goed voor dit soort 

initiatieven. 

 

6. Vriendenfeestjes 

Je kunt uitgaan van het boekje: <Hoe een vriendenfeestje te 

organiseren?> om wegwijs te worden. Dit is een goede strategie om te 

volgen met je Life Group of andere vrienden. 

 

7. Een-Op-Een Dynamic Delen 

Met het reproductieve karakter van Een-Op-Een om het grootste aantal 

mensen te bereiken. In het begin zul je wat geduld moeten oefenen, 

omdat je meestal met een klein aantal begint. Terwijl jij degenen traint 

die weer anderen gaan trainen, gaat de vermenigvuldiging als vanzelf. 

Zorg ervoor dat je al weer een volgende kunt trainen voordat je met 

degene die je nu traint klaar bent. Bij je voorganger of 

bezoekcoördinator zul je waarschijnlijk wel adressen kunnen krijgen. 

Zorg ervoor dat bij alle activiteiten in je gemeente het gastenboek 

ingevuld wordt. Breidt je contacten lijst uit met mensen die zich binnen 

je directe invloedssfeer bevinden. Bid regelmatig voor hen, en zoek naar 

gelegenheden om tegenover hen te getuigen. 

 

8. Jezus Christus uitdragen als een levensstijl 

Nu dat je hebt geleerd hoe je het evangelie kunt uitdragen, en nu ook 

ervaring hierin hebt opgedaan, ben je klaar om het evangelie met 

iedereen te delen. Maak dan een begin met het toepassen van deze 

principes in je leven. 

 

HOE TE GETUIGEN ALS LEVENSSTIJL 

 

A. WEES BESCHIKBAAR VOOR GOD EN MENSEN 

 

Lees 2 Timoteüs 4:2a. Wat betekent dit vers voor je? 
 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

God is meer geïnteresseerd in je beschikbaarheid dan je kunde. Hij zal 

mensen bij Christus brengen als jij maar beschikbaar bent. 
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B. VRAAG GOD OM JE GELEGENHEDEN TE GEVEN 

 

1. Wees specifiek. Vraag God om ontmoetingen te regelen. Vraag Hem om 

je naar iemand te leiden. 

2. Ga er van uit dat het een antwoord is op je gebed, wanneer je voor enige 

tijd, met iemand alleen bent. 

3. Beschouw de gegeven gelegenheid als een mogelijkheid (niet als een 

verantwoordelijkheid) om je getuigenis te geven. 

 

C. ONTMOET DE MENSEN WAAR ZE ZIJN 

 

Veel christenen brengen veel van hun tijd door met andere christenen in het 

bijwonen van de ene christelijke activiteit naar de andere, waardoor er maar 

weinig tijd overblijft om ongelovigen te ontmoeten. 

 

Om Jezus Christus te kunnen delen met ongelovigen moet je zijn waar zij 

zijn. Wees alert en deel je geloof bij elke gelegenheid. 

 

D. VRAAG GOD OM JE EEN LIEFDEVOLLE INTERESSE TE 

GEVEN VOOR IEDEREEN DIE JE TEGENKOMT 

 

1. Wees vriendelijk 

 

2. Open het gesprek met vragen. Vragen als: WAAR..., HOE..., WAT..., 

WAAROM..., WANNEER... helpen altijd om een gesprek op gang te 

krijgen. 

 

a. Lees Johannes 4:7. Welke vraag stelde Jezus aan de vrouw bij de  

 

put? _______________________________________________________ 

 

Waarom stelde Hij deze vraag? _________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

b. Lees Handelingen 8:30. Welke vraag stelde Philippus? 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Waarom stelde Hij deze vraag? _________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
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3. Enkele suggesties voor de te stellen vragen: 

 

 a. Bij een buur: 

Hoi, mijn naam is _____________. Ik zocht al naar een gelegenheid om 

kennis te maken. Hoe lang woon jij al hier? 

 

b. Een medereiziger: 

Hoi, mijn naam is _____________. Waar ga jij naar toe? 

 

c. Anderen: 

“Woon jij in deze omgeving?” 

“Waar werk jij?” 

“Kan ik je helpen?” 

“Zou je mij kunnen helpen ___________? 

 

E. PRAAT OVER JEZUS CHRISTUS 

 

Lees Handelingen 8:4. Wat staat daar over gelovigen? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

De gelovigen van de eerste eeuw spraken dagelijks en overal over het goede 

nieuws van Jezus Christus. Vandaag moeten we onze ogen open hebben en 

alert zijn voor de gelegenheden die we hebben om met mensen te praten. Jij 

bent een uniek mens en hebt een invloedssfeer die door niemand kan worden 

gekopieerd. Leg je contacten door vragen te stellen, je ervaringen te delen, 

knoop dan aan bij het gespreksonderwerp om over te schakelen op het 

evangelie. 

 

OVERSCHAKEL VOORBEELDEN 

 

1. “Ik ben dit boekje aan het bestuderen en het spreekt me echt aan. Mag ik 

daar wat uit delen met jou?” 

2. “Ik heb een boekje bij me dat uitlegt hoe je een christen kunt worden. 

Mag ik dat met je delen?” 

3. Geef een kort getuigenis en zeg dan: “Mag ik je duidelijk maken wat het 

betekent een christen te zijn?” 

4. “Denk je ooit na over geestelijke onderwerpen?” of “Ben jij 

geïnteresseerd in spirituele onderwerpen?”. 

5. “Mag ik uitleggen hoe Jezus Christus past in het alledaagse leven? Heb  

 je een paar minuten?” 

6. “Weet jij zeker dat je naar de hemel zult gaan wanneer je sterft?” Zo ja, 

zeg dan: “Als je nu vandaag zou sterven en voor God zou komen te 

staan en Hij zou tegen je zeggen: ‘Waarom zou ik jou binnenlaten in 
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Mijn hemel?’ wat zou je dan zeggen?” 

 

Kies die strategie die van toepassing is. 

 

Onthoudt: 

Wees beschikbaar voor God en mensen. 

 

Vraag God om je gelegenheden te geven om te kunnen getuigen. 

 

Ontmoet de mensen waar ze zijn. 

 

Vraag God om je een liefdevolle interesse te geven voor iedereen die je 

tegenkomt. 

 

Praat over Jezus Christus. 
 

God zegen je in het delen van het goede nieuws over Jezus Christus en 

trainen van anderen om hetzelfde te doen. 
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BUURT ENQUETE 
 

INSTRUCTIES: 

1. Bid voordat je op pad gaat. Degene die niet actief is aan de deur moet 

stil bidden. 

2. Benader elk huis met hoffelijkheid en respect. 

3. Houd de questionnaire (op een klipbord), samen met 

evangelisatielectuur, klaar bij het aanbellen. Je partner moet de andere 

lectuur (over je gemeenten en/of activiteiten, e.d.) bij zich hebben. Let 

er ook op het Huis-Aan-Huis Rapport in te vullen. 

NB. Leg altijd evangelisatie lectuur boven op de questionnaire, zodat het 

meteen opvalt en gebruikt kan worden nadat de questionnaire ingevuld is. 

4. Introduceer jezelf op een beleefde manier door te wijzen op de 

questionnaire. 

5. Lees elke vraag voor. Als men liever een vraag onbeantwoord laat, sla 

die dan over. Sla bij de laatste vraag het evangelieboekje open en wees 

er klaar voor om daar iets uit te delen. 

6. Als men de questionnaire niet wil doen, vraag dan of je het 

evangelieboekje mag delen. Zeg: “Mag ik dit boekje met u 

doornemen, het geeft aan hoe u God kunt leren kennen?” 

7. Als men ook niets van het boekje wil hebben, biedt dan aan om het 

achter te laten. Biedt ook nog evt. andere lectuur aan. 

8. Ga naar het volgende huis. 

9. Je partner houdt zich nu bezig met het invullen van Huis-Aan-Huis 

Rapport. 

10. Als er behoefte aan verder contact is, neem dan de informatie op het 

Huis-Aan-Huis Rapport over op Gast/Contact Rapport en geef dat aan je 

bezoekcoördinator. 

 

Zorg er voor dat je genoeg exemplaren van je gemeente brochure en de 

Buurt Enquete bij je hebt voor alle huizen die je van plan bent te bezoeken. 

Je hebt ook een copie nodig van het Huis-aan-Huis rapport zoals hier 

beneden. 
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Buurt enquete 
“Hallo, ik heet _____________ en dit is __________. We zijn van de 

_____________ Gemeente. We zijn bezig om een buurt enqquete te 

doe nom de noden van de buurt te leren kennen. Heeft u een paar 

minuten om 7 vragen te beantwoorden? 

Vraag: 
1.  Hoe lang heeft u in deze buurt gewoond? _______________ 
 
2.  Wat is volgens u de grrotste behoefte in deze buurt?  
 
____________________________________________________ 
3.  Wat zou de kerk in deze buurt moeten doen om dit een  
 
betere buurt te maken? ________________________________  
 
____________________________________________________ 
 
4.  Gaat u regelmatig naar een plaatselijke kerk?___ ja ___ nee 
 
Als “nee” vraag: “Als u uitgenodigd zou worden  
door een vriend, zou u dan gaan?”                 ___ ja ___ nee 
 
5.  Doet de kerk haar plicht in deze buurt door  
      de mensen dichter bij God te brengen?          ___ ja ___ nee 
 
6. Gelooft u dat God bestaat?             ___ ja ___ nee 
 
Als “ja” vraag: “Bent u er in uw geestelijke leven  
zeker van dat als u vandaag zou sterven u naar de 
hemel zult gaan?”                ___ ja ___ nee 
 
Als “ja” zeg: “Veronderstel dat u vandaag zou sterven en voor 
God komt te staan en Hij vraagt u, ‘Waarom zou ik je mijn hemel 
binnen moeten laten?’, wat zou je dan antwoorden?”* 
 
Als “nee” of “niet zeker”, ga naar de volgende vraag. 
 
7.  De Bijbel zegt dat we God persoonlijk kunnen kennen en 
eeuwig leven hebben. Mag ik de tijd nemen om in een paar 
minuten dit boekje met u te delen dat over deze meest 
belangrijke relatie gaat? 

 
Als “ja”, ga over het evangelie of Heilige Geest boekje. 
 
Als “nee”, “Magi k dit boekje bij u achter laten en ook wat 
informatie over onze kerk? 
       *E. E. vragen 
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                                      GAST/CONTACT RAPPORT 
 

Moet meteen ingevuld worden 
 

Bediening________________________________________ Datum ______________ 

Ingevuld door: _________________________________________________________ 

 

Naam ___________________________________________Leeftijd (ong) _________ 

Adres _________________________________________________________________ 

Telefoon (thuis) ____________________ (werk) _____________________________ 

Echtgenoot (e) __________________________________ Leeftijd (ong) _________ 

 

Kind _____________________________________________ Leeftijd (ong) _________ 

Kind _____________________________________________ Leeftijd (ong) _________ 

Kind _____________________________________________ Leeftijd (ong) _________ 

Kind _____________________________________________ Leeftijd (ong) _________ 

 

Gast van _______________________________________________________________ 

 

Bezocht door ___________________________ en _________________ Datum ______ 

 

Op – en - aanmerkingen: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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DDYYNNAAMMIICC  

------ DDeelleenn ------ 
 

ALGEMENE INSTRUCTIES VOOR TRAINERS 
Gefeliciteerd! Je hebt de training voltooid en bent nu gekwalificeerd om 

anderen te trainen. 

 

Je staat aan het begin van het opwindende avontuur om anderen getuigen van 

Jezus Christus te helpen worden. 

 

Door gehoorzaam aan de Heer Jezus te zijn zul je de vreugde ervaren om 

anderen te helpen groeien in hun geloof. 

 

Het is Gods plan voor iedere gelovige om een getuige van Hem te zijn. Jij 

bent een vitaal onderdeel van dat wereldwijde werk dat HIJ door Zijn volk 

wil laten uitvoeren. Is er iets belangrijker? 

 

“De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.”    
                                            Lukas 19:10 

 

GODS STRATEGIE 

 

Het is Gods strategie om de wereld door ons te bereiken en discipelen te 

maken door de blijde boodschap van het evangelie en hen te leren 

gehoorzaam te zijn. Wij moeten ook gehoorzaam zijn en het doorgeven! 

 

Als je iedere 4 maanden iemand traint (3 mensen per jaar) en die zouden op 

eenzelfde manier aan het werk gaan, dan zou het volgende het resultaat zijn: 

 

 JAAR         TOTAAL 

1          7 

2        49 

3      343 

4   2.401 

5 16.807 

 

Dit is wat je noemt REPRODUCTIE. Bij het discipel-maken (Matt. 

28:18-20) zijn we gehoorzaam in het gaan (evangelisatie) en in het leren 

gehoorzamen. Net zoals Paulus Timotheüs onderwees, die weer betrouwbare 

mannen moest uitzoeken, die ook weer elkaar zouden leren te gehoorzamen. 

ZO MOETEN WIJ OOK DOEN. 
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REPRODUCTIE IS DE SLEUTEL. Het begint langzaam, maar het grijpt om 

zich heen door vermenigvuldiging. 

 

Paulus  Timoteüs           Betrouwbare mannen    Anderen 

 

Ik          Mijn discipel    Hun discipel                    Anderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houd bij wie je getraind hebt en wie zij weer trainen. De sleutel voor 

reproductie is het kiezen van mensen die het op hun beurt weer zullen 

doorgeven en dan met hen samen werken totdat zij het tenminste aan 3 

anderen hebben doorgegeven en dat die weer hetzelfde zullen doen. 

 

DYNAMIC DELEN, EEN-OP-EEN 

 

VOORDELEN VAN EEN-OP-EEN: 

 Maakt gebruik van de potentie van de trainer en de leerling. 

 Levert mensen af met weldoordachte persoonlijke overtuigingen. 

 Bouwt aan het zelfvertrouwen. 

 Het helpt de leerling om zichzelf duidelijk uit te drukken. 

 Staat een maximum aan deelname toe, waardoor de motivatie stijgt. 

 Jouw persoonlijke coachen wordt aanvaardt omdat ontvankelijkheid 

voor nieuwe ideeën bevorderd wordt en omdat men zich realiseert dat 

nieuwe vaardigheden worden ontwikkeld. 

 Staat informele omgang toe, de trainer en de leerling weten van elkaar 

wat ze denken en voelen, dit bevordert het elkaar helpen met 

persoonlijke noden. 

 Heeft niet per sé een welbespraakte leider nodig, bijna iedereen kan de 

individuele training doen. 

 Stelt de trainer in staat vast te stellen of de leerling ook werkelijk leert. 

 Vermenigvuldigt zich snel. Een-Op-Een begint langzaam, met maar 

een paar mensen. Wanneer iedereen reproduceert dan is het potentieel 
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 enorm. Reproductieve training is de enige hoop om de massa in de 

wereld te bereiken en om de grote opdracht van onze Heer uit te voeren. 

 

MOTIEF 

 

Het doel van Dynamic Delen Een-Op-Een is om een methode te leren en toe 

te passen die eenvoudig overdraagbaar is naar anderen. 

 

DOELEN 

1. De leerling een visie geven voor evangelisatie. 

2. Vertrouwen van de leerling versterken in de leiding en de kracht van de 

Heilige Geest. 

3. De leerling te ondersteunen in het geven van een persoonlijk getuigenis. 

4. De leerling toerusten om een getuige van God te zijn in woord en daad. 

5. Ieder die bezocht wordt onder te brengen in een Life Group en/of Een-

Op-Een training. 

6. De leerling toe te rusten zodat deze andere zal kunnen trainen om te 

getuigen en zijn leven in anderen te REPRODUCEREN. 

7. Om voldoende getuigende discipelen te maken zodat de hele 

gemeenschap met het evangelie van Jezus Christus bekend gemaakt kan 

worden. 

 

HOE EEN LEERLING SELECTEREN 

 

1. Bid. Vraag God om je naar de juiste persoon te leiden. 

2. Daag allen in je Life Group uit. 

3. Train degene die tot Jezus Christus hebt mogen leiden. 

4. Denk aan degenen die je kent in de gemeente. 

5. Een man traint een man, een vrouw een vrouw. 

 

HOE DAAG JE IEMAND UIT OM GETRAIND TE WORDEN? 

 

1. Persoonlijk contact leggen. 

2. Leg uit wat Dynamic Delen Een-Op-Een inhoudt. 

3. Leg uit waarom deze training zo belangrijk voor je is en hoe jij er van 

geprofiteerd hebt. 

4. Deel je visie over het onderdeel zijn van een wereldwijde 

vermenigvuldigings strategie om de wereld te bereiken. 

 

HOE BEGIN JE 

 

1. Daag mensen uit voor een toezegging van 6 weken. Leg uit dat het 

verantwoordelijkheid voor opdrachten, wekelijkse ontmoeting voor de 

duur van 1 uur, en een evangelisatie afspraak per week inhoudt. 

 

2. Probeer de 6 sessies in 6 weken te voltooien. Voor je begint spreek af  
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wanneer je zult samenkomen en schrijf die data in je agenda. 

 

WANNEER SAMENKOMEN 

1. Je kunt zelf kiezen wanneer je met je leerling samenkomt en ook 

wanneer je de gezamenlijke bezoeken zal afleggen. 

 

2. Maak er een punt van om elke week, voor 6 weken, op dezelfde tijd bij 

elkaar te zijn. Pas je (zonodig) agenda aan om dit te kunnen doen. 

 

3. Je zou, bv., in de gemeente telkens op dezelfde dag en tijd bij elkaar 

kunnen komen met andere trainers en leerlingen om je Een-Op-Een 

training te doen. 

 

Een voorbeeld schema: 

18:45 uur - Een-Op-Een les repeteren 

 

19:45 uur - Allen samenkomen 

   - Namen noteren (als je een coördinator hebt)  

      Samen bidden 

 

20:00 uur - Elk team (trainer & leerling) naar de afspraak gaan 

 

De voordelen om samen met anderen te trainen: 

a. Wederzijdse bemoediging. 

b. Regelmaat. Je hebt een vast wekelijks tijdstip waarnaar je je agenda 

kunt indelen. 

c. Verantwoordelijkheid naar anderen toe om er regelmatig te zijn. 

d. Andere mogelijkheden zullen zich voordoen mocht je afspraak niet 

doorgaan. 

e. Groepsgebed en ondersteuning. 

 

RICHTLIJNEN VOOR DE TRAINER 

 

SPECIFIEKE RICHTLIJNEN 

1. Bereidt de toepasselijke les voor voordat je met je leerling 

samenkomt. 

 

2. Loop de hele checklijst langs voor elke les. 

 

3. Tijdens elke sessie zul je 1 uur besteden aan het bespreken van: 

 Begrijpen van het materiaal 

 Samen delen 

 Rollenspel 

 Bidden 
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Daarna ga je een evangelisatiebezoek afleggen (het bezoek zal ongeveer 1 

uur duren, plus reistijd). 

 

4. Zorg er voor dat je de afspraken ruim 1 week vooraf maakt. Bidt dat 

er niets tussen zal komen. 

 

Soorten afspraken 

 

a. Bezoek aan iemand die de gemeente heeft bezocht. 

b. Bezoek aan iemand die contact heeft met de gemeente, zoals 

ouders van kinderen of jonge mensen die op één of andere 

manier actief zijn. 

c. Huis-aan-Huis bezoek met de evangelisatie Buurt-Questionaire.  

d. Tijdens de sessies 4 en 6 zul je bezoeken afleggen met een 

persoonlijke vriend. 

 

5. Bid altijd aan het slot van elk evangelisatiebezoek. Dank de Heer 

voor wat Hij heeft gedaan en bidt voor degenen die je hebt bezocht. 

 

6. Biedt het “Certificaat van Prestatie” aan bij de afsluiting van sessie 

6. Wanneer van toepassing doe dit dan in je Life Group. Diegenen 

die de Dynamic Basics, Discipelmaken en Delen hebben gedaan 

krijgen bijzondere aandacht (bijv. door de voorganger ’s zondags). 

 

ALGEMENE RICHTLIJNEN 

 

1.  Geniet van je tijd samen. Neem de tijd om de Heer te prijzen. Wees 

liefdevol en ondersteunend op allerlei manieren. 

 

2.  Wees niet bang om je zwakke punten te laten kennen, maar leg ook 

vooral nadruk op Gods kracht in Christus (2 Corinthiërs 12:8-10). 

Je bent beide aan het leren om op God te vertrouwen. 

 

3.  Bid regelmatig voor je leerling. 

 

4.  Wees geduldig. Wees een bemoedigend. 

 

5.  Wees enthousiast. Jouw instelling werkt aanstekelijk. 

 

6.  Laat merken hoe de Heer God in jou werkt om een trouwe getuige 

te zijn. 

 

7.  Reageer met dank aan God als je merkt hoe Hij werkt in de harten 

van mensen. 
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HET DYNAMIC LEVEN PROCES BESCHRIJVEN 
 

HOE JE HET DYNAMIC LEVEN PROCES DIAGRAM UITLEGT 
 

Licht elk aspect toe terwijl je verwijst naar het diagram en de hierna 

volgende beschrijving. 

Dynamic Life Process
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Life Group

1. Samenleving. Als we met onze samenleving omgaan en het evangelie 

van Gods liefde laten zien in woord en daad, zullen we mensen aantrekken. 

 

 

2. Jeugd, Aanbidding, Zondagschool, Andere Diensten.  

Bieden gelegenheden om anderen uit te nodigen deel te gaan nemen aan het 

leven binnen de gemeente. Elk van deze diensten maken het dan mogelijk 

om kennis te maken. 

 

 

3. Gasten bezoeken. Er worden contacten gelegd met nieuwe mensen. 

Diegenen die bezocht zijn zullen kennis hebben kunnen maken met 

teamleden, kennis maken met de diensten in de gemeente, er een 

evangeliepresentatie horen. 
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Life Group = Kleine Groep + Een-Op-Een 
 

4. Kleine Groep. Wekelijks komt er een groep mensen samen voor 1,5 tot 

2 uur met leiders die de een Een-Op-Een training kunnen geven, om 

vriendschappen op te bouwen door middel van open gesprekken, 

Bijbelstudie en gebed. 

 

5. Een-Op-Een. Wekelijks ontmoet een man een man en een vrouw een 

vrouw op een gekozen tijdstip, om de Bijbel te bestuderen en toe te passen. 

Ze doen dit aan de hand van 3 studies: 

 

6. Dynamic Basics. Dit een studie die bestaat uit 4 sessies en is er op 

gericht om nieuwe gelovigen basis waarheden uit de Bijbel aan te reiken. 

 

7. Dynamic Discipelmaken. Dit is een studie die bestaat uit 9 sessies en is 

er op gericht om het karakter en de levensstijl van de jonge gelovige 

verder te ontwikkelen door het geleerde toe te passen. 

 

8. Dynamic Delen. Dit is een studie die bestaat uit 6 sessies en is er op 

gericht om mensen toe te rusten om hun geloof op een natuurlijke en 

vrijmoedige manier met anderen te delen. 

 

9. Leiderschap Ontwikkeling. Wanneer potentiële leiders worden 

ontdekt, worden ze als leerling leider opgeleid, dit om ze verder te 

bekwamen voor een specifieke bediening. Je zou deze nieuwe leiders een 

bijzondere klas kunnen laten doorlopen, zodat ze bekend zijn met thema’s 

als DOEL, STRUCTUUR, DOOP en LIDMAATSCHAP. 

 

10. Plaats in de bediening. Als je het de Dynamic Life Proces hebt 

doorlopen, ben je klaar om anderen te helpen in hun geestelijke groei. Er zijn 

veel keuzen, met inbegrip van de net voltooide training (bijv. Dynamic 

Basics, Discipelen en Delen). 
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