


42. Hoor je als christen te 
EVANGELISEREN?







“Maar dat was toch een opdracht alleen gericht aan de apostelen?”

“Ik ben toch geen evangelist?”

“Alleen God kan mensen trekken, daar heeft hij mij toch niet bij nodig?”

“Ieder mens krijgt toch 2 of 3 roepstemmen van God zelf, daar sta ik toch 
buiten?”

“We horen toch geen parels voor de zwijnen te gooien?”

“God maakt mij niet bekend dat ik hoef te evangeliseren /Dat voel ik niet zo/Ik 
vertel alleen over God als mensen aan mij vragen of ik geloof”

“De mensen moeten het aan mijn leven zien dat ik in God geloof, daar hoef 
ik niet over te praten”

7 excuses om niet te evangeliseren: 



Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes 
te boven. Ieder dan die Mij belijden zal 
voor de mensen, die zal Ik ook belijden 
voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Maar wie Mij verloochenen zal voor de 
mensen, die zal Ik ook verloochenen voor 

Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Mattheüs 10:31 - 33 HSV

Als je je schaamt voor Jezus zal Hij zich later ook voor jou 
schamen...



Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van 
Christus, want het is een kracht van God tot 

zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de 
Jood, en ook voor de Griek.

Romeinen 1:16 HSV

Want wie zich voor Mij en Mijn woorden 
geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon 

des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal 
komen in Zijn heerlijkheid en in die van de 

Vader en in die van de heilige engelen.
Lukas 9:26 HSV



1. Christus werd voor onze zonde aan de kruisdood 
overgeleverd door God de Vader

2. Christus werd begraven

3. God wekte Hem op de derde dag uit de dood op

4. Wij ontvangen vergeving van zonde 
(rechtvaardiging) door ons te bekeren en deze feiten 

te geloven

Wat is het evangelie?



En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de 
berg waar Jezus hen ontboden had.  En toen zij Hem 

zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.  
En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij 

is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de 
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige 

Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te 
nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de 

voleinding van de wereld. Amen.
Mattheüs 28:16 - 20 HSV

De grote opdracht van Jezus!



“Maar dat was toch een opdracht alleen gericht aan de apostelen?”

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de 
werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan 

deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.
Johannes 14:12 HSV

Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere 
volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn.

Lukas 6:40 HSV

Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus 
ben.

1 Korinthe 11:1 HSV



En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft 
door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening 

gegeven heeft.  God was het namelijk Die in Christus de 
wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun 

overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van 
de verzoening in ons gelegd.  

Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf 
door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met 

God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, 
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden 

worden gerechtigheid van God in Hem.
2 Korinthe 5:18- 21 HSV

“Ik ben toch geen evangelist?”



“Alleen God kan mensen trekken, daar heeft hij mij toch niet bij nodig?”

Johannes antwoordde en zei: Een mens kan niets aannemen, als het 
hem niet uit de hemel gegeven is.

Johannes 3:27 HSV

Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, 
hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Johannes 6:44 HSV

Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen 
over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die 
geen herder hebben. 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.

Mattheüs 9:36 - 38 HSV



“Ieder mens krijgt toch 2 of 3 roepstemmen van God zelf, daar sta ik toch buiten?”

Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op: in 
een droom, een visioen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen 

valt, in de sluimer op de slaapplaats. Dan openbaart Hij het voor het oor 
van de mensen, en Hij verzegelt hun tuchtiging, om de mens van een 

verkeerde daad af te brengen. Hij verbergt de hoogmoed voor een man. Hij 
houdt zijn ziel af van het verderf, en zijn leven van het omkomen door de 

werpspies. 
Job 33:14-18 HSV

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar 
worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn 

lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Nu wij dus deze vrees 
voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof ; en voor 
God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens 

openbaar te zijn.
2 Korinthe 5:10 - 11 HSV



God maakt geen verschil tussen Joden en andere 
mensen. Want er is maar één Heer. Zijn rijkdom is 

voor álle mensen die Hem aanbidden. Want 
"Iedereen die de Heer aanbidt, zal worden gered." 

Maar hoe kunnen mensen de Heer aanbidden, als 
ze niet in Hem geloven? Hoe kunnen ze in Hem 
geloven, als ze nooit van Hem hebben gehoord? 

Hoe kunnen ze van Hem horen, als niemand hun 
over Hem heeft verteld? 

Hoe kunnen mensen geloven als niemand ze het evangelie verteld?



En hoe kan iemand over Hem vertellen, als hij 
niet wordt gestuurd? Er staat : "Wat is het 

heerlijk om de voetstappen te horen aankomen 
van iemand die goed nieuws komt brengen!" 

Maar niet iedereen heeft het goede nieuws dat hij 
hoorde ook geloofd. Jesaja zegt: "Heer, wie heeft 

geloofd wat hij van mij hoorde?" Dus je kan alleen 
gaan geloven als je eerst echt hebt gehoord wat er 

over Christus wordt verteld. 
ROMEINEN 10:12-17 BasisBijbel



“We horen toch geen parels voor de zwijnen te gooien?”

Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed 
kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. 

Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor 
de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten 

vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. 
Mattheüs 7:5-6 HSV

En toen de schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met 
de tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: 

Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars? En toen 
Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben 

geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om 
rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. 

Markus 2:16-17 HSV



“God maakt mij niet bekend dat ik hoef te evangeliseren /Dat voel ik niet zo/Ik 
vertel alleen over God als mensen aan mij vragen of ik geloof”

En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, 
niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor 

Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. 

Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al 
hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan 
kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als 

iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: 
het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw 

geworden.
2 Korinthe 5:15 - 17 HSV



De goede mens brengt het goede voort 
uit de goede schat van zijn hart, en de 
slechte mens brengt het slechte voort 
uit de slechte schat van zijn hart, want 
uit de overvloed van het hart spreekt 

zijn mond. Waarom noemt u Mij: 
Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg? 

Lukas 6:45-46 HSV



En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, 
namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. 
Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in 
acht neemt, is een leugenaar en in hem is de 

waarheid niet. 

Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem 
is werkelijk de liefde van God volmaakt 

geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem 
zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf 

zo wandelen als Hij gewandeld heeft.
1 Johannes 2:3 - 6 HSV



Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak 
Zijn daden bekend onder de volken. Zing 

voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek 
aandachtig van al Zijn wonderen.

Vers 23 Zing voor de HEERE, heel de aarde, 
breng de boodschap van Zijn heil van dag 
tot dag. Vertel onder de heidenvolken Zijn 

eer, onder alle volken Zijn wonderen. 
1 Kronieken 16:8-9,23-24 HSV



Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van 
geest. Dien de Heere.
Romeinen 12:11 HSV

Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u 
hoort in het oor, predik dat op de daken.

Mattheüs 10:27 HSV

Wie in de zomer verzamelt, is een verstandige zoon, 
wie in de oogst tijd diep slaapt, is een zoon die 

beschaamd maakt.
Spreuken 10:5 HSV

“De mensen moeten het aan mijn leven zien dat ik in God geloof, daar 
hoef ik niet over te praten”



HEERE, breng een omkeer in onze 
gevangenschap, zoals water stromen in het 
zuiden. Wie met tranen zaaien, zullen met 

gejuich maaien. 

Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al 
wenend zijn weg ; maar hij zal zeker terug 

komen met gejuich, en zijn schoven 
dragen.

Psalm 126:4 - 6 HSV

Wie met tranen zaaien….
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