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Gospel Impact 
Gospel Impact is een initiatief om mensen te bereiken met het evangelie. Jezus gaf ons de 
opdracht om het evangelie aan alle mensen te vertellen. Wij hebben het hart van God voor 
deze wereld geproefd en dit beweegt en motiveert ons om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken met het evangelie. Het is ons diep verlangen om het goede nieuws van Jezus te 
verkondigen zowel in Nederland als in andere landen. 
 
Wij richten ons momenteel op de volgende activiteiten: 
 Spreekbeurten 
 Evangelisatietraining 
 Evangelisatiemateriaal 
 Evangelisatiereizen 

 
Evangelisatietraining bij jou op locatie 
Het hart van God is dat elk mens Hem leert kennen. Daarom gaf Jezus de opdracht aan elke 
gelovige om het goede nieuws van Hem aan alle mensen te vertellen. Jezus in jou wil 
mensen redden, genezen en hoop geven in de meest hopeloze situaties. Hij is op zoek naar 
gelovigen die elke dag en overal beschikbaar zijn om door Hem gebruikt te worden. 
Dat kan zijn op straat, maar ook op het werk, op school, tijdens een vakantie, als je een 
dagje uit bent of als je thuis bezoek hebt. 
 
Met deze training willen we je graag op pad helpen in deze roeping en levensstijl! 
Tijdens deze praktische evangelisatietraining leer je hoe je op een eenvoudige en duidelijke 
manier het evangelie aan mensen kunt vertellen. Je leert ook hoe je kunt samenwerken met 
de Heilige Geest en kunt bidden met zieken. 
Naast het behandelen van de theorie nemen we de deelnemers ook graag mee de straat op, 
om het geleerde in praktijk te brengen. 
Het is onze ervaring dat deelnemers aan deze training opnieuw aangewakkerd worden om 
het evangelie te delen in hun dagelijkse leven en uitstappen in het bidden met zieken. 

Nodig ons uit 
Wilt je met je gemeente het evangelie uitdragen en zoek je naar praktische handvatten om 
dit te doen? Dan is deze training voor jouw gemeente! 

We willen dat iedereen deze training kan volgen. Daarom bieden we deze gratis aan. We 
willen je wel vragen om een vrijwillige bijdrage of een collecte om het werk van Gospel 
Impact te ondersteunen. 
Wil je dat we deze training een keer in jouw gemeente komen verzorgen? Neem dan contact 
met ons op zodat we de mogelijkheden met elkaar kunnen afstemmen. 

Online evangelisatietraining 
Het is ook mogelijk om met een groep onze online evangelisatietraining te volgen. Bij deze 
training zijn ook vragen beschikbaar om over na te praten met de groep. Ga voor deze 
training naar onze website. 
 
Help ons 
Zou je er over na willen denken om ons te helpen in de verspreiding van het evangelie? Dat 
kan door voor ons te bidden. Daarnaast zijn we ook op zoek naar mensen die in ons werk 
geloven en donateur willen worden. Elke bijdrage is welkom. Door jouw support kunnen 
mensen bereikt worden met de boodschap van Jezus! 
Meer informatie over ons en onze activiteiten vind je op de website www.gospelimpact.nl 
 
 
 
  

http://www.gospelimpact.nl/
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God houdt van jou en heeft je geschapen voor een 
relatie met Hem 
God is liefde 
1 Johannes 4:8 HSV Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 
 
God wil ons een hoopvolle toekomst geven 
Jeremia 29:11 NBV Mijn plan met jullie staat vast spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor 
ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 
 
God hield al van ons toen wij zondaren waren 
Romeinen 5:6 NBV Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat 
moment nog schuldig waren, gestorven. 
Romeinen 5:8 HSV God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons 
gestorven is toen wij nog zondaars waren. 
 
God wil dat wij Hem kennen 
Johannes 17:3 GNB En dit is eeuwig leven: dat de mensen u kennen, u, de enige ware God, 
en Jezus Christus, die u gezonden hebt. 
 
De hemelse Vader wil dat elk mens bij Hem terugkomt 
Lucas 15:20 GNB En hij ging op weg, terug naar zijn vader. Hij was nog ver van huis, toen 
zijn vader hem al zag. Omdat hij met hem begaan was, liep hij hem snel tegemoet, sloeg zijn 
armen om hem heen en kuste hem. 
 
Jezus stierf om ons bij God te brengen 
1 Petrus 3:18 NBV Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor 
de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het 
lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.  
 

Het probleem van de mens 
Alle mensen hebben gezondigd  
Romeinen 3:10-12 HSV zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er 
is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen 
zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.  
Romeinen 3:23 GNB alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods 
heerlijke aanwezigheid.  
Romeinen 5:12 NBV Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de 
dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.  
 
Zonde brengt scheiding tussen God en mensen 
Jesaja 59:2 HSV Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw 
zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort. 
 
Er komt een dag dat de mensen door God rechtvaardig geoordeeld worden 
Hebreeën 9:27 HSV En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten 
sterven en dat daarna het oordeel volgt, 
Romeinen 2:5 GNB U bent hardleers en u wilt geen nieuw leven beginnen. Zo haalt u zich 
een des te zwaardere straf op de hals op de dag waarop God de mensen zal straffen en over  
hen zijn rechtvaardig oordeel uitspreekt.  
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De zondaar zal naar de hel gestuurd worden 
Matteüs 13:40-42 HSV Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal 
het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: de Zoon des mensen zal Zijn engelen 
uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de 
wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en 
tandengeknars. 
2 Tessalonicenzen 1:8-9 HSV wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die 
God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet 
gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht 
van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, 
 
God straft de mensen die ongehoorzaam zijn aan het evangelie 
2 Thessalonicenzen 1:8 HSV wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die 
God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet 
gehoorzaam zijn 
 
Mensen zonder Jezus beschrijft de Bijbel als verloren en zullen verloren gaan 
Lucas 19:10 GNB De Mensenzoon is immers gekomen om te redden wat verloren was. 
Johannes 3:15 HSV opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft. 
Romeinen 2:12 HSV Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder 
wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld 
worden. 

Jezus is Gods oplossing voor het probleem van de 
mens 
Jezus neemt de zonde weg 
Johannes 1:29 HSV De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: 
Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! 
Romeinen 6:10 NBV Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en 
altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. 
1 Timoteüs 2:6 HSV Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis 
op de door God bestemde tijd. 
 
Het bloed van Jezus reinigt van zonden 
Efeziërs 1:7 HSV In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving 
van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 
1 Johannes 1:7 HSV  Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij 
gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van 
alle zonde. 
 
Jezus is de enige weg tot redding en tot God 
1 Timoteüs 2:5 HSV  Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, 
de mens Christus Jezus. 
Johannes 14:6 HSV Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 
Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
1 Johannes 5:12 HSV Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, 
heeft het leven niet. 
1 Petrus 3:18 NBV Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor 
de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het 
lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.  
Handelingen 4:12 NBV Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de 
enige op aarde die de mens redding biedt.’ 

https://www.debijbel.nl/
https://www.debijbel.nl/bijbel/HSV/Efezi%C3%ABrs%201%3A7
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Hij verlost ons van het komende oordeel 
1 Tessalonicenzen 1:10 NBV en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die hij uit 
de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel. 

Redding door geloof in Jezus alleen 
Alleen door het geloof in Jezus wordt je gered. 
Johannes 3:16 HSV Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
Johannes 3:36 HSV Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon 
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. 
Johannes 1:12 HSV Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven 
kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 
Handelingen 16:30-31 NBV Hij bracht hen naar buiten en vroeg: ‘Zegt u mij, heren, wat moet 
ik doen om gered te worden?’ Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered 
worden, u en uw huisgenoten.’ 
1 Johannes 5:10-13 HSV Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; 
wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het 
getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God 
ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft 
het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik 
geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het 
eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God. 
 
Door genade wordt je gered 
Handelingen 15:11 NBV Nee, we geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus 
gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij 
Romeinen 3:23-24 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en 
worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 
Efeziërs 2:5 NBV heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus 
levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. 
Efeziërs 2:8 NBV Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat 
dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 
 
Je wordt niet door je goede daden, werken gered 
Galaten 2:16 HSV weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, 
maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, 
opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van 
de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
Efeziërs 2:8-9 NBV Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat 
dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus 
niemand kan zich erop laten voorstaan.  

Moet ik me bekeren? 
In het Nieuwe Testament wordt voor bekeren het Griekse woordje “Metanoia” gebruikt. Dit 
betekend ‘van gedachten veranderen’. 
Als mensen het evangelie gehoord hebben, zet het ze altijd voor een keuze. In de Bijbel zien 
we dat mensen na het horen van het evangelie “ja” of “nee” tegen God zeggen. 
“Ja” tegen God zeggen, betekend dat je een keuze maakt om niet langer voor jezelf te leven, 
maar elke dag te leven met God. Je bent van gedachten veranderd. Je leeft niet meer langer 
om je eigen wil te doen, maar de wil van God. Je wilt doen wat Hij van je vraagt. Je zegt ook 
“ja” tegen God en “nee” tegen zonde.  
Bekeren betekend dat je God bewust op de eerste plaats in je leven wilt zetten. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/HSV/Efezi%C3%ABrs%201%3A7
https://www.debijbel.nl/bijbel/HSV/Efezi%C3%ABrs%201%3A7
https://www.debijbel.nl/bijbel/HSV/Galaten%202%3A16
https://www.debijbel.nl/bijbel/HSV/Efezi%C3%ABrs%201%3A7
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God roept iedereen op om zich te bekeren en te geloven in Jezus.  
 
Je bekeren tot God heeft invloed op alle aspecten van je leven. Je gaat anders over dingen 
denken, je gaat dingen anders willen en anders doen. Je bent een nieuw leven begonnen 
met God. 
 
Elke bekering is uniek. Er is er geen één hetzelfde. Bij sommige mensen is er door de 
bekering in korte tijd een enorme verandering in hun leven zichtbaar, bij anderen gaat die 
verandering meer geleidelijk. Het gaat erom dat elk mens zich aan God overgeeft en leeft 
met Hem. 
 
Bekering is niet hetzelfde als een keuze maken om goed te gaan leven. We moeten het 
paard niet achter de wagen spannen. Als mensen hun best gaan doen om goed te leven, 
maar zich niet eerst keren en overgeven aan God, dan is dat geen bekering. 
Laat het duidelijk zijn: we bekeren ons tot God en het gevolg is dat we anders gaan leven. 
 
Het is Gods verlangen dat de mensen de goede boodschap van Jezus horen en bewust 
gaan geloven dat Jezus voor hun zonden is gestorven. God wil dat mensen bewust een 
keuze maken om zich om te keren naar Hem (bekeren) en Hem gaan volgen. Het hele 
reddingsplan van God is bedoeld dat mensen een persoonlijke relatie gaan hebben met God. 
Dat kan alleen als mensen zich bekeren. 
 
In het Nieuwe Testament werden mensen heel duidelijk opgeroepen zich te bekeren.  
Handelingen 17:30 HSV God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de 
onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, 
2 Petrus 3:9 HSV De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid 
beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat 
allen tot bekering komen. 
Lucas 24:47 HSV En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden 
gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. 
Lucas 5:32 HSV Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar 
zondaars. 
Handelingen 2:38 HSV En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van 
de Heilige Geest ontvangen. 
Handelingen 3:19 HSV Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden 
en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, 
Handelingen 26:20 HSV maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in 
heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer 
moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de 
bekering. 
 
Het gevolg van je bekering is dat je “nee” zegt tegen duisternis en zonde.  
Matteüs 3:8 HSV Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. 
Handelingen 26:20 HSV maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in 
heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer 
moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de 
bekering. 
2 Korinthiers 12:21 HSV en dat, als ik kom, mijn God mij opnieuw bij u zal vernederen en dat 
ik treuren moet over velen die vroeger gezondigd hebben en zich niet bekeerd hebben van 
de onreinheid, hoererij en losbandigheid die zij bedreven hebben. 
Kolossenzen 1:13 HSV Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet 
in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/HSV/Kolossenzen%201%3A13
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Efeziërs 5:8 NBV want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de 
Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. 
Efeziërs 5:11 HSV En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar 
ontmasker ze veeleer. 
2 Korintiërs 6:14 HSV  Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft 
gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen 
licht en duisternis? 
 
Bekeren en geloof horen bij elkaar. 
Marcus 1:15 HSV en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; 
bekeer u en geloof het Evangelie. 
Handelingen 11:21 HSV En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal 
geloofde en bekeerde zich tot de Heere. 

Wat is evangeliseren? 
Het woord “Evangelie” betekent “blijde boodschap”. Evangeliseren is het uitdragen van de 
blijde boodschap van Jezus. Het is de boodschap dat God door Jezus aan alle mensen 
vergeving van zonden aanbiedt én een eeuwige relatie met Hem. 
 
Mensen moeten de boodschap van Jezus horen 
• Johannes verkondigde Jezus. (Johannes 3:27-36) 
• De discipelen verkondigden Jezus. (Handelingen 5:42) 
• Petrus verkondigde Jezus. (Handelingen 2:36-38) 
• Paulus verkondigde Jezus. (Handelingen 17:1-4) 
• Filippus verkondigde Jezus. (Handelingen 8:12, 35) 
• Jezus gebiedt ons te getuigen van Hem. (Handelingen 1:8) 
• De Heilige Geest getuigt van Jezus. (Johannes 15:26) 
 
Niet iedereen wil het evangelie horen 
• Het evangelie is een dwaasheid voor de mensen die verloren gaan. Mensen zullen 

aanstoot aan het evangelie nemen. (1 Korintiërs 1:18-23) 
• Sommige mensen zullen je niet willen ontvangen en niet willen luisteren. (Marcus 6:11) 
• Jezus is een steen des aanstoots. (1 Petrus 2:7-8) 
• Jezus heeft gezegd dat er vervolging zou zijn. (Johannes 15:18-25) 
• De discipelen werden vervolgd om het evangelie. (Handelingen 4:1-31, 5:17-42, 13:46-

52, 14:3-5, 17:1-9, 20:21-24) 

Waarom evangeliseren? 
Het is de liefde van God dat Hij mensen wil redden 
Titus 3:4-6a NBV Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, 
openbaar geworden en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar 
uit barmhartigheid. 
Romeinen 5:8 HSV God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons 
gestorven is toen wij nog zondaars waren. 
Johannes 3:16 HSV Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
 
God wil dat niemand verloren gaat 
2 Petrus 3:9 NBV De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen 
menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en 
niemand verloren gaat. 
 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efezi%C3%ABrs%205%3A8
https://www.debijbel.nl/bijbel/HSV/Efezi%C3%ABrs%205%3A11
https://www.debijbel.nl/bijbel/HSV/2%20Korinti%C3%ABrs%206%3A14
https://www.debijbel.nl/
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God zoekt zondaars 
Lucas 19:30 NBV De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. 
 
Iedereen moet het evangelie horen  
Romeinen 10:17 GNB Geloven is dus een gevolg van horen en dat horen vindt plaats bij de 
verkondiging van Christus. 
Marcus 13:10 HSV En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. 
Marcus 16:15 HSV En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het 
Evangelie aan alle schepselen. 
1 Timoteüs 2:3-4 NBV Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil 
dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.  
1 Johannes 2:2 HSV En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de 
onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. 

Elke gelovige is geroepen om te evangeliseren 
We hebben allemaal de opdracht om mensen te bereiken met het evangelie 
Matteüs 28:19 NBV  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 
Marcus 16:15 HSV En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie 
aan alle schepselen. 
Handelingen 1:8 HSV maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u 
komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en 
tot aan het uiterste van de aarde. 
Korintiërs 5:18-20 GNB Dat alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich 
verzoend en ons de prediking van de verzoening toevertrouwd. Want God heeft in Christus 
de wereld met zich verzoend door de zonden van de mensen niet in rekening te brengen, en 
ons heeft hij deze boodschap van verzoening toevertrouwd. We treden dus op als gezanten 
van Christus. Het is God zelf die door ons een oproep doet. Voor Christus smeken wij u: laat 
u met God verzoenen. 
 
Je bent een getuige van Jezus 
Handelingen 1:8 HSV maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u 
komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en 
tot aan het uiterste van de aarde. 
 
Bid voor mogelijkheden om het evangelie te delen en benut de gelegenheden 
Kolossenzen 4:3-6 GNB Bid ook voor ons, bid dat God ons de mogelijkheid biedt om de 
boodschap te verkondigen, het geheim van Christus, waarvoor ik gevangen zit. Bid dat ik er 
openlijk over mag spreken zoals het moet. Gedraag u verstandig tegenover niet-gelovigen 
en benut de gelegenheid goed. Wees in uw gesprekken altijd vriendelijk en gevat, zodat u 
iedereen het juiste antwoord weet te geven. 
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Het evangelie in een notendop 
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Hoe kan je het evangelie met iemand delen? 
Het is het mooiste als je in je eigen woorden een gesprek met iemand hebt én hoe de Heilige 
Geest je daarin leidt. Maar met onderstaand voorbeeld willen we je een stuk op weg helpen. 
Het kan je enorm helpen om niet in discussies te vervallen en het echt over het evangelie 
van Jezus te hebben. 
 Je zult merken dat het mogelijk is om binnen een paar zinnen over geloof en over de 

eeuwigheid met iemand te praten 
 Door het stellen van vragen houd je de regie in het gesprek en voorkom je eindeloze 

discussies over onderwerpen die alleen maar afdwalen van het evangelie 
 
1. Openingsvraag (doel: we willen het direct over het geloof hebben) 

 
Jij: mag ik je wat vragen? Geloof je in God, in Jezus?  Geloof je in de hemel? etc. 
 
(Door deze vraag te stellen is de start van het gesprek direct over het onderwerp geloof, 
i.p.v. eromheen praten en hopen dat je ergens een ingang kunt vinden om over geloof te 
praten.) 

 
2. De vraag van de eeuwigheid (doel: we willen checken waar mensen in hun geloof in 

Jezus staan) 
 
Jij: als er een hemel bestaat, denk je dan dat God je zou toelaten in de hemel? 
 
(Door deze vraag te stellen heb je het direct over de eeuwigheid i.p.v. lange discussies 
voeren over onderwerpen als evolutie of dat God wel/niet bestaat.) 
 
 Is het antwoord “Ja”, check dan of ze de goede redenen hebben. (Geloof in Jezus.) 
 Is het antwoord “ja” om de verkeerde redenen of is het antwoord “nee” Laat ze dan in 

de “spiegel van Gods wet” kijken. 
 

3. De spiegel van Gods wet (doel: De meeste mensen vinden van zichzelf dat ze een goed 
mens zijn en dat het wel goed met ze komt. We willen zonder met het vingertje te wijzen, 
laten zien dat we allemaal gezondigd hebben en de hemel niet verdienen.) 
 
Jij: ik wil je graag een paar vragen stellen: 
 Heb je weleens gelogen? Hoe noem je iemand die liegt?  

De persoon: een leugenaar. 
 Heb je weleens iets gestolen? Hoe noem je iemand die steelt 

De persoon: een dief. 
 Heb je weleens gevloekt of over God gespot? 

De persoon: ja 
 
Jij: op grond van wat je nu zelf zegt, heb je Gods wet overtreden. De bijbel zegt: Alle 
mensen hebben gezondigd (verkeerde dingen) gedaan en kunnen niet bij God komen. Je 
zult op een dag voor God staan en dan kan Hij je niet toelaten in de hemel. Hij zal je 
moeten veroordelen.  

 
Je kunt ergens in het gesprek ook het volgende stukje vertellen. De meeste mensen 
stemmen na het horen (vaak met een lach) wel in dat ze ook verkeerde dingen hebben 
gedaan. En het is niet met het vingertje wijzend. Je geeft namelijk ook aan dat het voor 
jou geldt: 
 
“Stel dat we een groot scherm zouden hebben en we zouden een film laten afspelen met 
alle verkeerde dingen die je gedaan hebt. Al je bekenden mogen met die film meekijken.   
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Hoe zou je dat vinden? Niet echt tof, toch? Als we eerlijk zijn hebben we allemaal 
verkeerde dingen gedaan. Ik ook” 

 
4. Deel het evangelie (doel: we willen zo duidelijk mogelijk het evangelie met mensen 

delen) 
 
Jij: God heeft voor een oplossing gezorgd. Deel nu het evangelie met de persoon.  
 
(Het is erg handig om het evangelie met hulp van het miniboekje “Hoe kan ik God leren 
kennen” uit te leggen. Deze is verkrijgbaar in de webwinkel van Gospel Impact. 
Je volgt gewoon de plaatjes en verteld zelf in je eigen woorden het evangelieverhaal. Uit 
ervaring blijkt dat de plaatjes mensen enorm helpen om het evangelie te begrijpen en te 
onthouden.) 

 
5. Het zondaarsgebed (doel: we willen mensen een keuze voor Jezus voorhouden en hen 

helpen daarbij)  
 
Jij: vraag of ze begrijpen wat Jezus aan het kruis heeft gedaan en of ze het geschenk 
van vergeving en eeuwig leven met God willen ontvangen. 
Is het antwoord  “ja”, bidt het zondaarsgebed met ze. 
Is het antwoord nee. Vraag dan waarom niet en ga eventueel verder in gesprek.  

Samenwerken met de Heilige Geest 
We kunnen alleen mensen bereiken als we met de Heilige Geest samenwerken 
Handelingen 1:8 HSV maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u 
komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en 
tot aan het uiterste van de aarde. 
Romeinen 15:18-19a GNB Ik durf trouwens alleen maar te spreken over wat Christus door 
mij gedaan heeft om de niet-Joden te brengen tot gehoorzaamheid aan het evangelie, door 
woorden en daden, door machtige tekenen en wonderen en door de kracht van Gods Geest. 
 
Wat doet de Heilige Geest? 
• Hij getuigt van Jezus. (Johannes 15:26) 
• Hij getuigt van het evangelie. (Handelingen 5:32) 
• Hij overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. (Johannes 16:8-11) 
• Hij opent de harten van de mensen voor het evangelie. (Handelingen 16:14) 
• Hij brengt mensen tot geloof. (Handelingen 2:47, 9:31, 11:21) 
• Hij doet wonderen omdat God van mensen houdt en ze wil zegenen. (Lucas 13:16, 

Handelingen 10:38) 
• Hij doet wonderen zodat God gezien en verheerlijkt wordt. (Matteüs 15:31, Lucas 5:24-

26, Handelingen 4:21-22) 
• Hij doet wonderen om de verkondiging van het evangelie te bevestigen. (Marcus 16:20, 

Handelingen 14:3) 
• Hij doet wonderen zodat mensen tot geloof komen. (Johannes 2:23, Johannes 11:42-45, 

Handelingen 9:32-35) 
• Hij geeft jou woorden, dromen en beelden geven om ongelovigen te bereiken. (Joel 2:28) 
• Hij geeft bovennatuurlijke woorden zodat mensen tot geloof kunnen komen (Johannes 

1:47-49, 4:17-19, 29, 39) 
• Hij geeft woorden zodat ongelovigen overtuigd worden dat God in ons midden is. (1 

Korintiërs 14:24-25) 
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• Hij geeft je woorden als je zelf niet meer weet wat je zeggen moet. (Lucas 12:12, 21:15) 

Hoe kan je bidden met zieken? 
Om te bidden met zieken is het goed om over het volgende na te denken 
• Jezus heeft niet alleen de zonden, maar ook de ziekten van de hele wereld op zich heeft 

genomen. (Matteüs 8:17) 
• Een onderdeel van de opdracht van Jezus was zieken genezen. (Lucas 4:18-19, 7:20-21, 

Handelingen 10:38) 
• Jezus weigerde nooit iemand te genezen. (Hij vroeg niet eerst of iemand wel gelovig was 

en zijn leven op orde had.) 
• Jezus was met ontferming over de zieken bewogen. (Matteüs 20:34) 
• God geneest omdat God van mensen houdt en ze wil genezen. (Marcus 1:41, Marcus 

5:19, Lucas 13:16, Handelingen 10:38) 
• God geneest zodat mensen Gods bestaan, grootheid en liefde ervaren en Hem 

verheerlijken. (Matteüs 15:31, Lucas 5:24-26, Handelingen 4:21-22) 
• God geneest om de verkondiging van het evangelie te bevestigen. (Marcus 16:20, 

Handelingen 14:3) 
• God geneest zodat mensen tot geloof komen. (Marcus 16:20, Johannes 2:11, 2:23, 

10:38, 11:14-15 en 42-45, Handelingen 4:29-30, 5:12-16, 9:32-35, 36-42, Handelingen 
14:3) 

• Jezus geeft aan jou de opdracht en het gezag om zieken te genezen. (Matteüs 10:1, 8, 
Marcus 16:17-18, Lucas 9:1-2, Lucas 10:9) 

 
De volgende punten kunnen je helpen bij het bidden met zieken 
• Vraag aan de persoon of je voor hem mag bidden en handen op mag leggen. Doe dit niet 

zomaar ongevraagd.  
• Je hoeft geen lange gebeden te bidden. Bid eenvoudig en in vertrouwen op God.  
• Gebruik je autoriteit. Spreek de ziekte aan en gebied gezondheid: “rugpijn verdwijn”, 

“been wordt sterk”, “gedachten kom tot rust”, etc.  
• Houd je ogen open als je voor iemand bidt. Het is belangrijk dat jij ziet wat er gebeurt.  
• Je kunt de persoon vragen of hij iets voelt of verandering merkt. Is het antwoord nee, dan 

kun je gerust zeggen dat het niets geeft en nog een keer bidden. Je kunt vragen of de 
persoon nu wel iets kan doen wat hij eerst niet kon doen. Laat ze het zelf proberen.  

• Is er niet direct zichtbaar verandering, dan kan je gerust uitleggen dat het regelmatig 
voorkomt dat mensen thuis, of de volgende dag, of nog later merken dat er verandering 
is.  

• Wees vriendelijk tegen de mensen, onthoud dat jij er bent om een zegen voor hen te zijn.  
• Geef niet op als je niet direct resultaat ziet. Wees trouw aan Gods opdracht en je zult 

verbaasd zijn wat God door je heen gaat doen.  
• Geef God alle eer voor de genezingen!  

Gebed 
Bid om een snelle voortgang van het Woord 
2 Tessalonicenzen 3:1 NBV Voor het overige, broeders en zusters, bid voor ons. Bid dat het 
woord van de Heer zich elders even snel verspreidt en evenzeer geprezen wordt als bij u.  
We kunnen bidden dat het evangelie zich snel verspreid. Dat God wegen maakt, op plekken 
waar geen weg is.  
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Bid dat God deuren opent om het evangelie te kunnen vertellen 
Kolossenzen 4:3 HSV  Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord 
opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden 
ben, 
 
Bid voor specifieke mensen dat ze gered zullen worden 
Romeinen 10:1 NBV Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God 
dat ze zullen worden gered.  
 
Bid dat de Heilige Geest de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en van 
voordeel 
Johannes 16:8 HSV En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van 
gerechtigheid en van oordeel: 
 
Bid dat God vrijmoedigheid zal geven om te getuigen, doordat Hij Zijn hand uitstrekt 
tot genezing, en dat wonderen en tekenen zullen gebeuren 
Handelingen 4:29-31 HSV Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw 
dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt 
tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. 
En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden 
allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid. 
 
Bid dat God arbeiders zal uitzenden in Zijn oogst 
Matteüs 9:37-38 HSV  Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn 
weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst 
uitzendt. 

Nazorg 
• Geef mensen als het mogelijk is een boekje mee waarin het evangelie staat en waarin 

wordt uitgelegd hoe ze de eerste stappen kunnen zetten in hun relatie met God. 
• Breng mensen in contact met een kerk. Geef ze een adres of vraag hen om hun 

gegevens zodat jij of jouw kerk later contact met ze op kan nemen. Het is enorm 
belangrijk dat mensen verbonden worden met andere christenen die hen helpen om te 
groeien in hun relatie met God. 

• Help mensen om vervult te worden van de Geest. In de Bijbel zien we dat op nieuw 
gelovigen de handen werden gelegd en dat de Heilige Geest met kracht over hen kwam.  
Hoe belangrijk is het als nieuw gelovigen direct een goede start maken en vol worden 
van de Heilige Geest. Het zal hun keuze voor Jezus bevestigen en versterken en de kans 
op afvallen verminderen. 
Handelingen 19:1-6 NBG En terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, 
na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond. 
En hij zeide tot hen: Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? 
Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is. En hij 
zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. Maar 
Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij 
moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. En toen zij dit hoorden, 
lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. En toen Paulus hun de handen 
oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. 
Handelingen 8:14-17 HSV Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat 
Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar 
hen toe, en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest 
mochten ontvangen.(Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren 
alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.) Toen legden zij hun de handen op en 
zij ontvingen de Heilige Geest. 
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• Doop de mensen die tot geloof komen. In de Bijbel, als mensen tot geloof kwamen, 
werden ze gedoopt. Tot geloof komen en gedoopt worden, het hoorde bij elkaar.  
Hiermee gaven zij openlijk aan afscheid te nemen van hun oude leven en een nieuw 
leven te beginnen met God. Zij maakten hiermee een krachtige en duidelijke keuze voor 
Jezus. Het is goed als mensen tot geloof komen dat we ze snel dopen. Het zal hun keuze 
voor Jezus bevestigen en versterken en de kans op afvallen verminderen.  

Jij bent Mijn getuige 
Ik wil dat alle mensen gered worden. (2 Petrus 3:9) 
Daarom moet het goede nieuws van Jezus aan alle mensen verteld worden. (Marcus 13:10) 
Ik geef en vertrouw deze taak aan al mijn kinderen toe. (2 Korintiërs 5:18-19) 
Ik hoop dat jij ook zegt: ‘Hier ben ik, zend mij’. (Jesaja 6:8) 
Twijfel niet of Ik je wel kan gebruiken. (Johannes 15:16) 
Ik gebruik je niet omdat je zelf geen fouten meer maakt. (Johannes 8:7) 
Ook niet omdat je goed kan praten. (Exodus 4:10) 
Niet omdat je slim of sterk bent. (Zacharia 4:6) 
Niet om wat je allemaal wel of niet kunt. (Zacharia 4:6) 
Of hoe indrukwekkend je over komt. (1 Korintiërs 2:3) 
Zelfs niet om hoeveel je van de Bijbel weet. (1 Korintiërs 2:2) 
Ik gebruik je omdat Ik je wil gebruiken. (Filippenzen 1:6) 
Ik zal van jou een visser van mensen maken. (Matteüs 4:19) 
Zoek de mensen op die Mij niet kennen. (Lucas 19:10) 
En gebruik de gelegenheden die er zijn. (2 Timoteüs 4:2) 
Schaam je niet voor het evangelie. (Romeinen 1:16) 
Maar wees vrijmoedig. (Handelingen 4:29) 
Doe het vanuit Mijn liefde. (2 Korintiërs 5:14) 
Wees vriendelijk naar alle mensen. (Filippenzen 4:5) 
En veroordeel ze niet. (Johannes 12:47) 
Vertel ze over Jezus en wat Hij gedaan heeft. (Johannes 3:16-18) 
En dat Hij leeft. (Handelingen 4:33) 
Vertel dat alleen Hij hun zonden kan wegnemen. (Handelingen 10:43) 
Roep ze op om in Hem te geloven. (Handelingen 16:31) 
En te vertrouwen op Hem. (Handelingen 16:31) 
Vertel ze dat ze Jezus kunnen aannemen. (Johannes 1:12) 
En dat Hij hun Redder en Heer wil zijn. (Romeinen 10:9) 
Roep ze op om hun oude leven zonder Mij op te geven. (Handelingen 17:30) 
Ik wacht op hen. (Lucas 15:20) 
Je hoeft het niet in je eentje te doen. (Handelingen 1:8) 
De Heilige Geest zal naast je staan om je te helpen. (Johannes 14:16-17) 
Hij zal je leiden en de toekomst vertellen. (Johannes 16:13) 
Hij zal de harten van de mensen openen. (Handelingen16:14) 
En ze overtuigen. (Johannes 16:8) 
Hij zal je woorden geven als jij het niet meer weet. (Marcus 13:11) 
Ook zal Hij je helpen met bovennatuurlijke kennis en wijsheid. (1 Korintiërs 12:8) 
Het evangelie leeft, vertel het maar en je zult zien hoe krachtig het is. (Romeinen 1:16) 
De woorden die je spreekt zal ik bevestigen met wonderen en tekenen. (Marcus 16:20) 
Ik, Jezus ben bewogen met zieke mensen. (Matteüs 20:34) 
En wil ze genezen. (Marcus 1:41) 
Ik zend je uit om zieken te genezen, doden op te wekken, melaatsen gezond te maken en  
boze geesten uit te drijven. (Matteüs 10:8) 
Hiervoor geef Ik je macht en gezag om dat te doen. (Lucas 9:1) 
Waar je ook komt, genees de zieken die er zijn. (Lucas 10:9) 
Je zult je handen op zieken leggen en zij zullen genezen. (Marcus 16:18) 
Doe het in Mijn naam. (Marcus 16:17) 
Niet iedereen zal blij zijn als je van Mij vertelt. (Johannes 15:18-25) 
Ook niet iedereen zal naar je willen luisteren. (Marcus 6:11) 
Maar laat dat je niet ontmoedigen. (1 Korintiërs 15:58) 
Vertrouw op Mij want Ik trek de mensen naar mij toe. (Johannes 12:32) 
Ik klop op hun deur. (Openbaring 3:20) 
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En kan doen wat voor jou onmogelijk lijkt. (Marcus 10:27) 
Zonder Mij kun je niets doen. (Johannes 15:5) 
Kom in gebed naar Mij toe, Ik zal er zijn. (Jakobus 4:8) 
Vraag wat je wilt en Ik zal het je geven. (Johannes 14:13) 
Vraag om mensen en Ik zal ze je geven. (Psalm 2:8) 
Vraag om arbeiders in de oogst en Ik zal ze uitzenden. (Lucas 10:2) 
Weet dat Ik bij je ben. (Matteüs 28:20)   


	God houdt van jou en heeft je geschapen voor een relatie met Hem
	Het probleem van de mens
	Jezus is Gods oplossing voor het probleem van de mens
	Redding door geloof in Jezus alleen
	Moet ik me bekeren?
	Wat is evangeliseren?
	Waarom evangeliseren?
	Elke gelovige is geroepen om te evangeliseren
	Het evangelie in een notendop
	Hoe kan je het evangelie met iemand delen?
	Samenwerken met de Heilige Geest
	Hoe kan je bidden met zieken?
	Gebed
	Nazorg
	Jij bent Mijn getuige

