


43. Hoe 
EVANGELISEER je 

zoals JEZUS?



We zullen naar hetzelfde beeld gemaakt worden als Jezus

De Heere nu is de Geest; en waar de Geest 
van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, 
die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van 

de Heere als in een spiegel aanschouwen, 
worden van gedaante veranderd naar 
hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot 

heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de 
Heere bewerkt wordt.

2 Korinthe 3:17-18 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



1. Het Koninkrijk van God (ong. 65% van de onderwerpen)

2. Vader God (ong. 60% van de onderwerpen)

3. Geloof (ong. 45% van de onderwerpen)

4. Geld (ong. 30% van de onderwerpen)

5. Satan (ong. 30% van de onderwerpen)

6. Gods oordeel (ong. 30% van de onderwerpen)

7. Het bouwen van een beweging (ong. 30% van de onderwerpen)

8. Geestelijke autoriteit (ong. 30% van de onderwerpen)

9. Genezing & wonderen (ong. 28% van de onderwerpen)

10. Wet & Profeten (ong. 28% van de onderwerpen)

Bron: Dr. Stuart C. Weir ''De evangeliën van Mattheus, Markus, Lucas en Johannes”

De 10 onderwerpen waar Jezus het meest over onderwees in de 4 evangeliën: 



Jezus brengt de boodschap van bekering

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: 
Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is 

nabijgekomen.
Mattheüs 4:17 HSV

En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus 
naar Galilea en predikte het Evangelie van het 

Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en 
het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u 

en geloof het Evangelie.
Markus 1:14 - 15 HSV



En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven 
en zo moest de Christus lijden en uit de 

doden opstaan op de derde dag. 

En in Zijn Naam moet onder alle volken 
bekering en vergeving van zonden 
gepredikt worden, te beginnen bij 

Jeruzalem. En u bent van deze dingen 
getuigen. 

Lukas 24:46-48 HSV



Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te 
horen. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder 

elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen. En 
Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: Welk mens onder u die 
honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 
negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene 

aan, totdat hij het vindt? 

En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn 
schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren 

bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn 
schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo 

blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, 
meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering 

niet nodig hebben.
Lukas 15:1-7 HSV



Maar Jezus antwoordde en zei 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.

Lukas 5:31 - 32 HSV

Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem.  Jezus 
dan zei tegen hen: Mijn tijd is nog niet aangebroken, 
maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, 

maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar 
werken slecht zijn.

Johannes 7:5 - 7 HSV



En Hij trok door steden en dorpen heen, terwijl 
Hij onderwijs gaf en op weg was naar 

Jeruzalem.  En iemand zei tegen Hem: Heere, 
zijn het weinigen, die zalig worden? En Hij zei 

tegen hen: 

Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, 
want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen 

te gaan en het niet kunnen, namelijk vanaf het 
ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan 

en de deur heeft gesloten.



Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te 
kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En 

Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar 
u vandaan komt.  Dan zult u beginnen te zeggen: Wij 

hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken 
en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. 

En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan 
komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid 

bedrijven. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, 
wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het 

Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen.
Lukas 13:22 - 28 HSV



Jezus brengt het Evangelie van het koninkrijk

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun 
synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en 

Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.  En het 
gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij 

brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door 
allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door 

demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden; en Hij 
genas hen.

Mattheüs 4:23 - 24 HSV

En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in 
hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het 

Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.
Mattheüs 9:35 HSV



En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, 
predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie 

geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig 
worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal 

verdoemd worden. 

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze 
tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen 

uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; 
slangen zullen zij oppakken; en als zij iets 

dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet 
schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en 

zij zullen gezond worden.  



De Heere dan is, nadat Hij tot hen 
gesproken had, opgenomen in de hemel 
en heeft Zich gezet aan de rechter hand 

van God, maar zij gingen overal heen om 
te prediken, en de Heere werkte mee en 
bevestigde het Woord door de tekenen 

die erop volgden. Amen.
Markus 16:15 - 20 HSV



Jezus verwijst naar de Wet om de mensen te overtuigen van besef van 
zonde

En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan , snelde er 
iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de knieën en 
vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het 

eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: 
Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve 

Eén, namelijk God. 

U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult 
niet doden; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis 
afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw 

moeder. Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze 
dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. 

Markus 10:17-20 HSV



De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de 
getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de 

eenvoudige wijsheid. De bevelen van de HEERE zijn recht, 
zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, 

het verlicht de ogen. 
Psalm 19:8-9 HSV

Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot 
hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt 
en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom 

zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem 
gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis 

van zonde. 
Romeinen 3:19-20 HSV



Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! 
Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de 
wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte 

zonde was , als de wet niet zei: U zult niet begeren. 
Romeinen 7:7 HSV

Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet 
bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof 

geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester 
geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof 

gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof 
gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u 
bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 

Galaten 3:23-26 HSV



Jezus vertelt de mensen over de realiteit van de eeuwige hel

En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; 
het is beter voor u verminkt het leven in te gaan 
dan met twee handen heen te gaan in de hel, in 

het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet 
sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 

En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; 
het is beter voor u kreupel het leven in te gaan 

dan met twee voeten geworpen te worden in de 
hel, in het onuitblusbare vuur,  waar hun worm 

niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.



En als uw oog u doet struikelen, werp 
het dan uit; het is beter voor u met één 
oog het Koninkrijk van God in te gaan 

dan met twee ogen in het helse vuur 
geworpen te worden, waar hun worm 
niet sterft en het vuur niet uitgeblust 

wordt.
Markus 9:43 - 48 HSV



Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging Hij 
naar huis. En Zijn discipelen kwamen bij Hem en 

zeiden: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid 
op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij 
die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. 

De akker is de wereld, het goede zaad zijn de 
kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn 

de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid 
heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de 

wereld en de maaiers zijn engelen. 



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. Dan zullen de rechtvaardigen 
stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun 

Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 
Mattheüs 13:36-43 HSV
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