


59. De VIJFVOUDIGE 
bediening:Evangelist



Een evangelist brengt het goede nieuws en traint andere Christenen hoe ze 
moeten evangeliseren

Strong 2099 Euaggelis’tes 

    1) een brenger van goede berichten, een evangelist 
  2) de naam die gegeven werd aan de boodschappers in het N.T. 

van het  behoud in Christus, maar geen apostelen waren 
Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013

Het woord evangelist komt van het Griekse woord 
euaggelion, wat ‘goed nieuws’ betekent. Het evangelie is 
goed nieuws, en als het geen goed nieuws is wat je wordt 

verkondigd, dan is het geen evangelie!



Jezus als evangelist

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; 
Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te 

verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om 
aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het 

gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in 
vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te 

prediken.
Lukas 4:18 - 19 HSV

Het gebeurde op een van die dagen, toen Hij in de tempel het 
volk onderwees en het Evangelie verkondigde, dat de 

overpriesters en de schriftgeleerden met de oudsten daarbij 
kwamen staan. 
Lukas 20:1 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?”



De 3 taken van de evangelist:

1. Mensen voorstellen aan de Redder (hierin spelen wonderen 
een belangrijke rol).

2. Mensen hun redding binnen leiden.

3. Mensen brengen tot de waterdoop. We zien dit ook prachtig 
geïllustreerd in het verhaal van de kamerling

Timotheüs de evangelist

Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. 
Doe het werk van een evangelist. Vervul uw 

dienstwerk ten volle.
2 Timotheüs 4:5 HSV



En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte 
hun Christus. En de menigten hielden zich eensgezind aan 
wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de 

tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine 
geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; 

en veel verlamden en kreupelen werden genezen.

  Vers 12 En er ontstond grote blijdschap in die stad.  Maar 
toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het 

Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus 
verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als 

vrouwen.
Handelingen 8:5 - 8 ,  12 HSV

De evangelist Filippus bracht het waarachtige evangelie met tekenen en wonderen



En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: 
Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van 

Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 

En hij stond op en ging op weg ; en zie, een 
Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van 
de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel 

haar schat kist beheerde en gekomen was om in 
Jeruzalem te aanbidden, keerde terug, en hij zat op 
zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de Geest zei 

tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze 
wagen. 



Vers 37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is 
het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat 
Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen 

stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel 
Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.  

En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de 
Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag 

hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met 
blijdschap.  Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; 

en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het 
Evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam.

Handelingen 8:26 - 29 ,  37 - 40 HSV



En de volgende dag gingen Paulus en 
wij die bij hem waren, daarvandaan en 
kwamen in Caesarea. Wij gingen naar 

het huis van Filippus, de evangelist, die 
een van de zeven diakenen was, en 

bleven bij hem. Deze had vier dochters, 
nog maagden, die profeteerden.

Handelingen 21:8 - 9 HSV



Want ieder die de Naam van de Heere zal 
aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan 
Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe 

zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet 
gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder 

iemand die predikt? 

En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden 
worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn 

de voeten van hen die vrede verkondigen, van 
hen die het goede verkondigen!

Romeinen 10:13-15 HSV



Schaam je niet voor het Evangelie!

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



46. De VIJFVOUDIGE 
bediening:Leraar



Een leraar onderwijst en voedt andere christenen met het Woord en leert ze 
daarna om zelf weer andere christenen te onderwijzen (Mobiele en 

niet-mobiele bediening)

Strong 1320  Di’daskalos 

1) een leraar 
2) in het N.T. iemand die de dingen van God en de plichten 

van de mens onderwijst 
Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013

De leraar is de man van het Woord, en zijn passie en 
zalving is Gods Woord systematisch uit te leggen, ‘tot 
opbouw van het Lichaam van Christus’ (Efeze 4: 12).



Jezus als Leraar

En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een 
leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen 

Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want 
niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is.

Johannes 3:1 - 2 HSV

Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en 
nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is 

zacht en Mijn last is licht.
Mattheüs 11:29 - 30 HSV

En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE , uw God, 
want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u 

doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand.
Joël 2:23 HSV



De taken van een leraar:

- De mensen overtuigen met het Woord
- Mensen laten groeien door het Woord

Twee soorten (niveaus) van onderwijs, de mobiele & niet mobiele

1. de openbare verkondiging van het Woord; de universele, mobiele 
onderwijsbediening, gericht tot het gehele Lichaam van Christus. 

(Sprekers die van gemeente naar gemeente gaan of op conferenties 
spreken)

2. de plaatselijke, niet-mobiele variant van de leraarsbediening (de 
plaatselijke oudste of voorganger van 1 gemeente) 

Dit is 1 van de taken van een herder.

Bron: Gods kerk herontdekt van Derek Prince



Elke Christen hoort naar verloop van tijd een leraar te zijn

Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn 
om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. 

Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt 
u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen 

van de woorden van God. U bent geworden als mensen die 
melk nodig hebben en niet vast voedsel.  

Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord 
van de gerechtigheid, want hij is een kind.  Maar voor de 

volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun 
zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te 

kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.
Hebreeën 5:11 - 14 HSV



Waarschuwing tegen valse leraren

Want er zal een tijd komen dat zij de 
gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat 
zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en 

voor zichzelf leraars zullen verzamelen 
overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze 

zullen hun gehoor van de waarheid afkeren 
en zich keren tot verzinsels.

2 Timotheüs 4:3 - 4 HSV



Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, 
zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die 

heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen 
invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, 

Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf 
over zichzelf.  

En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid 
gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen 

navolgen.  En zij zullen u door hebzucht met 
verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is 

reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet.
2 Petrus 2:1 - 3 HSV



De Levieten onderwezen de mensen zodat ze de betekenis van de voorlezing 
begrepen 

Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, 
Sabbethai, Hodia, Maäseja, Kelita, Azaria, 

Jozabad, Hanan, Pelaja en de Levieten 
onderwezen het volk in de wet, en het volk 
stond op zijn plaats. Zij lazen uit het boek 
voor, uit de wet van God, gaven uitleg en 
verklaarden de betekenis, zodat men de 

voorlezing begreep.
Nehemia 8:8-9 HSV



Apollos was een mobiele leraar, hij bestreed de ongehoorzame joden krachtig 
met het Woord en begoot later in Korinthe waar Paulus eerst had geplant

En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, 
een Alexandriër van afkomst, een welsprekend 

man, die kundig was op het gebied van de 
Schriften, kwam in Efeze aan. 

Deze was in de weg van de Heere onderwezen en, 
omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees 

hij nauwkeurig de zaken van de Heere, maar hij wist 
alleen van de doop van Johannes. En hij begon 

vrijmoedig te spreken in de synagoge. 



En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, 
namen zij hem apart en legden hem de weg van God 

nauwkeuriger uit.  En toen hij naar Achaje wilde 
reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven 
aan de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. 

En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp 
aan hen die door de genade geloofden;  want hij 

bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit 
de Schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is.

Handelingen 18:24 - 28 HSV



En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot 
mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die 

nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in 
Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast 

voedsel, want u kon dat nog niet verdragen ; ja, u 
kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleselijk. 

Als er immers onder u afgunst is en ruzie en 
tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u 

dan niet naar de mens? Want als iemand zegt: Ik ben 
van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan 

niet vleselijk? 



Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan 
dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en dat 

zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft? Ik 
heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft 

laten groeien. Dus is dan noch hij die plant iets, noch 
hij die begiet, maar God, Die laat groeien. 

En hij die plant en hij die begiet, zijn één, maar ieder 
zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn 

eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wíj. 
Gods akker en Gods bouwwerk bent ú. 

1 Korinthe 3:1-9 HSV



Paulus (De mobiele leraar)

 Daartoe ben ik aangesteld als prediker en 
apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg 
niet), als een leraar van de heidenen in geloof 

en waarheid.  
1Timotheüs 2:7 HSV

En ik ben daartoe aangesteld als verkondiger, 
apostel en leraar.  

2Timotheüs 1:11 HSV



De oudsten die onderwijzen zijn leraar in een vaste bediening

Laat ouderlingen die goed 
leiding geven, dubbele eer waard 
geacht worden, vooral diegenen 
die arbeiden in het Woord en in 

de leer. 
1 Timotheüs 5:17 HSV
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