
Paulus vertelde andere mensen hoe hij Jezus ontmoette. Zijn getuigenis 

kan voor ons een voorbeeld zijn, hoe wij ook aan anderen ons getui-

genis door kunnen geven. In zijn ervaringsbericht van Handelingen  

22:1-22 sprak Paulus over zijn leven vóór de bekering,  en over zijn ei-

gen  bekering en over zijn nieuwe leven met Jezus.

12  Wat zei hij over zijn leven vóór zijn bekering (Handelingen 22:3-5)?

                   

                   

                   

13  Hoe was zijn bekering (Handelingen 22:6-16)?

                   

                  

                  

14  Wat zei hij over zijn nieuwe leven (Handelingen 22:17-21)?

                  

                  

                  

Het is vaak niet gemakkelijk, om de juiste ingang te vinden voor een 

evangelisatie gesprek. Het gesprek dat Jezus had met een Samaritaan-

se vrouw bij een bron kan ons als  voorbeeld dienen van een evangeli-

satiegesprek. U kunt de tekst lezen in: Johannes 4:5-26.

15  Hoe begon Jezus het gesprek met de vrouw bij de bron van Jakob?

Johannes 4:7             

16  Met welk thema trok Jezus de aandacht van de Samaritaanse vrouw?

Johannes 4:10.13.14                 

17  Hoe herkende de Samaritaanse vrouw dat Jezus de Christus is?

Johannes 4:16-18        

18  Ieder van ons kan op twee manieren een getuige van Jezus zijn:

Handelingen 4:20        

1. Petrus 2,12        

19  Waar denken we aan met al onze evangelisatie activiteiten?  
(1. Timotheüs 2:4)?

          

Omdat het niet makkelijk is om met anderen te praten over zijn of haar 
relatie met Jezus, willen we het gebed van David uit Psalm 51,17 tot ons 
gebed maken: “Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen!”
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In de evangelische betekenis is een getuige iemand die Jezus Christus 
als zijn persoonlijke Verlosser heeft leren kennen en daarvan verteld 
aan anderen.

4  Van welke feiten getuigden de apostelen keer op keer?

Handelingen 4:33          

Handelingen 10:42         

Handelingen 10:43         

            

Handelingen 18:5          

Handelingen 20:21         

            

5  Wat moest de missie van Paulus zijn onder de heidenen?

Handelingen 26:16-18               

            

6  Van welk feit moeten we getuigen?

1. Timotheus 2:5-6           

            

II. Waarom zouden we van Jezus getuigen?

We zullen graag getuigen van het evangelie als we van de noodzaak van 
de zendingsopdracht volledig overtuigd zijn.

7  Wat voelde de Heere Jezus toen hij de menigte zag die afgemat en 
verstrooid waren als schapen zonder herder?

Mattheüs 9:36          

Sinds onze bekering hebben we een persoonlijke relatie 

met Jezus Christus. Vanwege deze beslissing is ons leven 

fundamenteel veranderd. Jezus is onze Redder en Heer 

geworden. We hebben vrede met God en het eeuwige le-

ven. Nu is het onze grote wens dat ook andere mensen 

Jezus leren kennen als hun Redder. Daarom willen we 

hun vertellen wat Jezus voor hen heeft gedaan en wat 

wij met Hem hebben meegemaakt.

I. Waaruit bestaat onze opdracht?

1  Welke opdracht gaf Jezus aan zijn discipelen voordat hij de aarde 

verliet en terug ging naar de hemel (Marcus 16:15-16)?

            

2  Het evangelie bekend maken bij alle mensen is een opdracht die 

geldt voor alle christenen. Welke personen verkondigden in Hande-

lingen 8:4 het evangelie?

            

3  Welke benamingen gebruikt de Bijbel voor diegenen die het evan-

gelie verder vertellen?

Mattheüs 4:19          

Handelingen 1:8          

2. Korinthiërs 5:20         

Volgens Handelingen 1:8 moeten we getuigen zijn van Jezus. Een getuige 

is iemand die bepaalde gebeurtenissen heeft waargenomen en er iets 

over zegt.

8  Wat bracht Paulus ertoe om Jezus te dienen (2. Korinthiërs 5:14)?

                  

9  Wat gebeurt er met mensen die God  niet kennen en het  evangelie 
niet hebben aangenomen (2. Tessalonicenzen 1:8-9)?

                    

10  Wat brengt jou ertoe om het evangelie van Jezus te delen?

                  

                  

III. Welke eisen worden er gesteld?

Er zijn enkele voorwaarden waaraan we moeten voldoen om van het 
evangelie te kunnen  getuigen in de kracht van God.

11  Verbind onderstaande Bijbelgedeeltes met de uitspraken:  
Johannes 3:3; Kolossenzen 4:2; Efeziërs 6:17;  
1. Thessalonicenzen 3:12; 1. Johannes 1:9 

1. Zelf opnieuw geboren zijn:              

2. Van andere mensen houden:              

3. Ken het woord van God:              

4. Leid een zuiver leven:               

5. Heb een gebedsleven:               

IV. Hoe kunnen we van Jezus getuigen?

In een getuigenis gesprek kan elk verhaal over een gebedsverhoring 
nuttig zijn. Maar vooral interessant voor onze luisteraars zijn onze 
eigen ervaringen, zoals we onze eigen bekering  ervaren hebben.  Wij 
hopen dat onze  gesprekspartner, zich ook bekeerd.


