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Woord vooraf
Dit materiaal heeft een lange geschiedenis. Jaren geleden trok ik allerlei kerken rond om cursussen te geven in
getuige-zijn. Dat is mooi werk om te doen en ik bewaar er goede herinneringen aan. Maar het is ook vreemd dat
volwassen gemeenteleden cursussen moeten krijgen in zoiets fundamenteels als getuigen van je geloof. Wat
mij betreft is getuige-zijn namelijk niet een specialisatie voor sommige christenen die ervoor voelen (zo van: de
één doet een cursus getuige-zijn, de ander een cursus handwerken). Het hoort bij het basispakket van iedere
christen. Nu geloven de meeste kerkleden dat wel, maar tegelijk ervaren zij dat ook vaak als iets beklemmends.
Ja, getuigen ‘moet’, maar hoe dan? Het lijkt me daarom belangrijk dat we niet alleen zeggen dat het ‘moet’, maar
ook dat we elkaar helpen om het te doen en leren van elkaars ervaringen.
Toen dat inzicht groeide, heb ik het cursusmateriaal waarmee ik werkte ‘omgebouwd’ tot een pakket voor de
belijdeniscatechisatie. Zo zou iedere jongere die belijdenis van het geloof aflegt, tegelijk ook een praktische
training achter de rug hebben in het getuigen van je geloof – met woorden en daden. Ik geloof dat zo’n proces
van bewustwording en training tegelijk de beste manier is om bezig te zijn met je persoonlijke relatie met God.
Als Paulus zijn leerling Timoteüs aanspoort om het ‘vuur brandend te houden’ van de Heilige Geest, geeft hij
hem tegelijk een praktisch advies hoe Timoteüs dat kan doen: ‘Schaam je niet om van onze Heer te getuigen’ (2
Timoteüs 1:6-8).
Tot mijn vreugde zie ik dat het materiaal inmiddels door DTEG opnieuw is bewerkt en verbeterd. Ik hoop dat heel
veel gemeenten er gebruik van zullen maken en dat het onder Gods zegen zal bijdragen aan de groei van veel
vurige christenen.
Stefan Paas
januari 2009

Over StrooiZout
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Voor u ligt StrooiZout. Het is een cursus die geschreven

meer nog dan de volwassenen binnen onze kerken,

is om tijdens catechisatie en verenigingsavonden met

vrienden en vriendinnen hebben die niet van de kerk

jonge mensen te praten over hun missionaire opdracht.

zijn.

Jezus zegt in Matteüs 5 dat we het zout van de aarde

Daarom is het van belang om samen met hen het

zijn. Zoals zout het eten smaakvoller maakt zo zegt

volgende te bekijken en te bespreken: Wat is onze

Jezus dat je leven ‘smaakvoller’ wordt als je in God

opdracht precies, hoe kunnen we dit uitvoeren en

gelooft. Een klein beetje zout kan een hele pan eten

welke belemmeringen ervaren we? Bovendien gaan we

pittiger maken. Blijkbaar beïnvloedt zout ook zijn

ook bekijken hoe we daarbij de hulp van God kunnen

omgeving.

ervaren.

Is dat ook zo met de jongeren in onze kerk? Ervaren zij
dat hun leven ‘smaakvoller’ is omdat ze bij God horen?

Opzet van de cursus

Laten zij zien dat zij het zout van de aarde zijn?

Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten. De

En geven wij als volwassenen daarin een goed

bijeenkomsten duren ongeveer een uur. Het is de

voorbeeld?

bedoeling dat het afwisselende avonden worden met
veel verschillende werkvormen. Er wordt veel gepraat,

Wij ervaren binnen onze gemeenten dat volwassenen

maar ook veel gedaan.

het moeilijk vinden om te getuigen van de hoop die in

Er zijn aardig wat werk- en thuisopdrachten. Mensen

hen leeft (1 Petrus 3 : 15).

met verschillende leerstijlen kunnen zo op hun eigen

Jongeren vinden het vaak ook lastig om anderen te

manier leren hoe zij Gods liefde in hun leven kunnen

vertellen over hun relatie met God. Terwijl jongeren

uitdragen.

Vooraf nog enkele tips voor gebruik
5
Duur van de avonden
De (les)opzetten voor de avonden van deze cursus
gaan uit van een uur. Vaak beslaat het materiaal
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veel meer dan een uur. Het is goed voor een avond
al een selectie gemaakt te hebben van dingen die u

Missiona

wilt behandelen.
U zult merken dat de gesprekken veel meer tijd
zullen vergen dan er in het overzicht staat. Vaak is
het goed om een gesprek op een gegeven moment
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af te kappen. Het is beter dat er vaart in de avonden

Hoe bereik
je mensen?

een
cursus in

zit dan dat gesprekken langzaam maar zeker
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doodbloeden.

avonden

De ervaring heeft geleerd dat het voor
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gespreksleiders handiger is om materiaal over te
hebben dan tekort.

Een niet-christen rappo
over een bezoek aan een
De jouwe?

Cartoons

Materialen

In het werkboek begint elke avond met een cartoon van

Het is handig om een aantal materialen bij voorbaat

Dokus. Er is geen werkvorm bedacht bij de cartoons.

aangeschaft te hebben. Deze materialen worden

Ze kunnen gebruikt worden als korte opstart van de

tijdens de avonden veel gebruikt.

avond. Het is mogelijk om de cartoons kort met de

Dat zijn materialen zoals: dikke stiften, post-it blaadjes

deelnemers te bespreken. Het is ook mogelijk ze alleen

(die gele blaadjes die van zichzelf plakken), kleine

als illustratie te gebruiken.

gekleurde stickertjes, grote flaps, een spuitbus met lijm
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(12x3M Spray Mount).

Interviews
Interviewopdrachten worden vaak als lastig of eng
ervaren. Het is daarom goed dat u die opdrachten ook
van te voren uitgevoerd heeft. Dan kunt u vertellen hoe
u het ervaren hebt. Het is vaak eng om andere mensen
te interviewen maar als u het zelf wel hebt gedaan kunt
u door uw ervaringen de andere deelnemers helpen om
het wel te gaan doen.

In je eigen straat maak
makkelijkst contact

Overzicht van de avonden
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Avond 1: Jouw verhaal...
Wat?

Middelen

Hoe?

Hoe lang?

Opening
Uitleg van deze cursus

Omslag cursusboek
Cursusboek blz. 1-6

Doceren voor de hele groep
Gezamenlijk

10 minuten

Jouw ervaringen met getuigezijn

Cursusboek blz. 7
Kleine stickertjes
Flaps

Kleine groepjes en gezamenlijk

15 minuten

God wil ervaringen gebruiken

Bijbelstudie
Cursusboek blz. 8

Gezamenlijk

15 minuten

Jouw ervaringen met God

Cursusboek blz. 9

Individueel, in duo’s en gezamenlijk

15 minuten

Thuisopdrachten

Cursusboek blz. 10, 11

Gezamenlijk

5 minuten

Avond 2: ... voor de mensen om je heen
Wat?

Middelen

Hoe?

Hoe lang?

Opening
Uitleg van deze avond

Cursusboek blz. 13, 14

Gezamenlijk

5 minuten

Bespreking thuisopdrachten

Cursusboek blz. 15
Kleine stickertjes
Flaps

Kleine groepjes en gezamenlijk

15 minuten
15 minuten

Getuige-zijn in de bijbel

Bijbelstudie
Cursusboek blz. 16, 17

Gezamenlijk

15 minuten

Jouw netwerk

Cursusboek blz. 18

In duo’s en gezamenlijk

20 minuten

Verkering?!

Posters, stiften

Duo’s en gezamenlijk

5 minuten

Thuisopdrachten

Cursusboek blz. 19

Gezamenlijk

5 minuten

Overzicht van de avonden
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Avond 3: Bidden
Wat?

Middelen

Hoe?

Hoe lang?

Opening
Uitleg van deze avond

Cursusboek blz. 21, 22

Gezamenlijk

5 minuten

Cursusboek blz. 23
Lied van Casting Crowns
Flaps

Duo’s en gezamenlijk

15 minuten

Vragen om mogelijkheden

Bijbelstudie
Cursusboek blz. 24, 25

Groepjes van 3 en gezamenlijk

15 minuten

Bidden voor...

Cursusboek blz. 25, 26

Individueel

10 minuten

Thuisopdrachten

Cursusboek blz. 27, 28

Gezamenlijk

5 minuten

Duo’s en gezamenlijk

10 minuten

In gesprek met God

Daadwerkelijk bidden voor...

Avond 4: Op je eigen manier
Wat?

Middelen

Hoe?

Hoe lang?

Opening/terugblik
Uitleg van deze avond

Cursusboek blz. 29, 30

Gezamenlijk

5 minuten

Nabespreken interview

Cursusboek blz. 28
Posters, stiften

Duo’s en gezamenlijk

10 minuten

Bijbelstudie
Cursusboek blz. 31, 32

Groepjes van 4 en gezamenlijk

20 minuten

Beweeg met stijl

Cursusboek blz. 33-42

Individueel, groepjes van 4 en
gezamenlijk

25 minuten

Thuisopdrachten

Cursusboek blz. 43

Gezamenlijk

5 minuten

Kom in beweging

Overzicht van de avonden
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Avond 5: Wat zeg ik?
Wat?

Middelen

Hoe?

Hoe lang?

Opening/terugblik
Uitleg van deze avond

Cursusboek blz. 45, 46

Gezamenlijk

10 minuten

Bijbelstudie

Cursusboek blz. 48

Gezamenlijk

5 minuten

Over jouw geloof

Cursusboek blz. 47, 48
Flaps, stiften

Individueel , in duo’s en gezamenlijk

25 minuten

Spreken zonder woorden

Cursusboek blz. 49, 50
Jaarboekjes van de kerk

Individueel, groepjes van 3 en
gezamenlijk

10 minuten

Inventariseren van vragen

Vragen inventariseren voor laatste avond
Post-it blaadjes

In duo’s en gezamenlijk

10 minuten

Thuiswerkopdrachten

Cursusboek blz. 52

Gezamenlijk

5 minuten

Avond 6: Dichtbij komen
Wat?

Middelen

Hoe?

Hoe lang?

Opening/terugblik
Uitleg van deze avond

Cursusboek blz. 53, 54

Gezamenlijk

5 minuten

Bij jezelf

Cursusboek blz. 55
Kaartjes, flaps
Bijbellezen

Gezamenlijk

10 minuten

Bij de ander

Cursusboek blz. 56
Interview
Bespreking interview

Gezamenlijk
Duo’s en gezamenlijk

15 minuten
10 minuten

Bij God

Cursusboek blz. 57

Groepjes van 3

20 minuten

Evaluatie cursus

Cursusboek blz. 58
Post-its en flaps
Stickertjes

In duo’s en gezamenlijk

10 minuten

Notities
9
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Avond 1: Jouw verhaal...

1.

JOUW VERHAAL...
AVOND

Leerdoelen
• De catechisanten kunnen vertellen hoe ze zelf God hebben leren kennen en
wie/wat daarop van invloed zijn/is geweest.
• Ze kunnen vertellen hoe ze zelf evangelisatie tot nu toe hebben ervaren.
• Ze weten dat God persoonlijke ervaringen wil gebruiken in Zijn plan om
anderen te bereiken en kunnen daar voorbeelden van noemen.
• Ze kunnen onder woorden brengen wat het geloof met hen doet en hoe hen
dat helpt in hun leven.

Wat?

Middelen

Hoe?

Hoe lang?

Opening
Uitleg van deze cursus

Omslag cursusboek
Cursusboek blz. 1-6

Doceren voor de hele groep
Gezamenlijk

10 minuten

Jouw ervaringen met getuigezijn

Cursusboek blz. 7
Kleine stickertjes
Flaps

Kleine groepjes en gezamenlijk

15 minuten

God wil ervaringen gebruiken

Bijbelstudie
Cursusboek blz. 8

Gezamenlijk

15 minuten

Jouw ervaringen met God

Cursusboek blz. 9

Individueel, in duo’s en gezamenlijk

15 minuten

Thuisopdrachten

Cursusboek blz. 10, 11

Gezamenlijk

5 minuten

Jouw verhaal...

Avond 1
11

Lesopzet
Tijd: 10 minuten Inhoud/werkvorm:
Opening en uitleg van deze cursus
Leg uit: We gaan 6 avonden spreken over evangelisatie en getuige-zijn:
• In de komende bijeenkomsten gaan we erover nadenken wat dat betekent.
• We gaan kijken wat de Bijbel ervan zegt en wat onze ervaringen zijn.
• We zoeken praktische ideeën.
• We gaan zoeken naar de weg die de Here met ons persoonlijk wil gaan.
Geef gelegenheid om vragen te stellen ter verduidelijking, maar begin nog geen
discussies en waag u niet aan een lange uitleg. Houd de vaart erin. Leg uit dat
veel duidelijk zal worden in de komende tijd.
Leg uit dat deze cursus bedoeld is om samen te kijken naar hoe we anderen de
bijbel uit kunnen leggen.
• We gaan in deze cursus zien hoe we zelf tot geloof zijn gekomen.
Wat de opdracht van de Here God is en hoe we het geloof uit kunnen leggen aan anderen.
We gaan eerst bij onszelf beginnen. Wat geloven we zelf? Wat hebben we eraan dat we
geloven? En we zien dat God onze ervaringen wil gebruiken om anderen te bereiken.
• Tijdens avond 2 gaan we stilstaan bij de opdracht van de Here God om het evangelie door
te geven en aan wie.
• In avond 3 zien we dat alles begint bij gebed en bidden voor de ander.
• In avond 4 gaan we kijken hoe we er voor de ander kunnen zijn en in avond 5 oefenen we
in het uitleggen van ons geloof en de bijbel.
• Op de laatste avond gaan we in gesprek met iemand die tot geloof is gekomen.
Het zal een cursus worden met veel opdrachten die je zelf moet uitvoeren
of samen moet doen. We gaan veel praten over onszelf en wat we met deze
opdracht moeten zodat we over 6 lessen kunnen zeggen: Ik weet wat God
vraagt en heb een aantal gereedschappen gekregen om ermee aan het werk te
gaan. Ik weet een beetje beter hoe ik moet evangeliseren in mijn eigen leven.
Begin met gebed en eventueel een lied. (Bijbelstudie zit in de avond zelf.)

Avond 1
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Tijd: 15 minuten
Inhoud/werkvorm:
Jouw ervaringen met getuige-zijn (blz. 7)
We gaan nu eerst samen bespreken hoe we zelf evangelisatie ervaren.

Jouw verhaal... 1

Leg uit: Een uitspraak van Peter Scheele was de volgende:
“Er is een overeenkomst tussen christenen en niet-christenen. Ze hebben allebei
een hekel aan evangelisatie”.
Is dat bij jou ook zo? Of is het toch anders? En leg eens uit is het voor jou
moeilijk of makkelijk? Bespreek het eens samen; doe dat aan de hand van de
vragen op blz. 7 van het cursusboek. (Opmerking: elke keer als u in de tekst
een verwijzing naar een bladzijde tegenkomt, is dat een bladzijde uit het
cursusboek.)
Verdeel de groep in groepjes van 3.
(Misschien dat u hiervoor terugschrikt als de groep die u voor u hebt nogal
passief en zwijgzaam is. Eén van de redenen van die zwijgzaamheid zou echter
kunnen zijn dat zij het gevoel hebben dat u de tijd toch wel vol praat. Dé manier
om groepen te activeren is: hun iets te doen geven. Dat kan meestal beter in een
kleine groep. Waag het er dus op. Als een groep niet ‘op gang’ komt, kunt u er
altijd even bij gaan zitten om hen te helpen).
De groepjes kunnen zich verdelen over de hoeken van een zaaltje maar ze
kunnen ook in verschillende zaaltjes gaan zitten. Spreek een duidelijke eindtijd
af wanneer er weer gezamenlijk gepraat gaat worden.
Bespreek gezamenlijk de antwoorden:
Teken op een groot vel de lijnen van vraag 1 van blz. 7. Laat ze d.m.v. kleine
stickertjes hun eigen mening opplakken. Daarna samen bespreken: Waarom heb
je daar je stickertje geplakt?
Hoe komt het dat we evangelisatie moeilijk/makkelijk vinden? Vinden we het
belangrijk enz.

jouw ervaringen met getuige-zijn

Een uitspraak van Peter Scheele was de volgende:
“Er is een overeenkomst tussen christenen en niet christenen. Ze hebben allebei een hekel aan evangelisatie.”

1

Vind je getuige zijn van God/ de Here Jezus

moeilijk

gemakkelijk

vervelend

prettig

onbelangrijk

belangrijk

Zet een kruisje op de lijnen. Wat is jouw
gevoel of gedachte hierbij? Waarom
vind je dat?
Bespreek dit in een klein groepje van
drie deelnemers. Bespreek daarna in
het zelfde groepje de onderstaande
vragen.

over geloof? Hoe ging dat? Was dat een
positieve of negatieve ervaring?

je wel eens meegemaakt dat
4 Heb
iemand tot geloof kwam die eerst niet

Wie heeft er wel eens meegedaan met
2 evangelisatieactiviteiten?
Vertel er
eens iets over.

Heb je wel eens met een vriend(in) of
3 klasgenoot
of iemand anders gepraat

geloofde?

Bespreek dit tenslotte met de hele
groep. Hang een flap op met de
bovenstaande lijnen. Iedereen plakt
een stickertje bij de plek van zijn/haar
mening. Bespreek samen: Waarom heb
je dat stickertje daar geplakt?

notities
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Tijd: 15 minuten
Inhoud/werkvorm:
God wil ervaringen gebruiken (blz. 8)
Leg uit:
We mogen weten dat God onze ervaringen wil gebruiken om anderen over Hem
te vertellen.
In de bijbel staan tal van voorbeelden. Hij staat vol verhalen over mensen
waaruit blijkt dat God steeds voor hen wil zorgen en bij hen wil blijven. Denk
maar aan de verhalen van Abraham, David, het volk Israel. Steeds opnieuw

Jouw verhaal... 2
god wil ervaringen gebruiken

8

De Bijbel staat vol getuigenissen van mensen.
God wil laten zien wie Hij is door ervaringen van mensen te gebruiken.

Lees samen de volgende teksten:
Johannes 15:8
De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht
dragen en mijn leerlingen zijn.

Ik ben een vurig dienaar van God, en u allen geeft vandaag blijk van
hetzelfde. 4 Ik heb de aanhangers van de Weg tot de dood toe vervolgd.
Mannen en vrouwen heb ik gevangengenomen en laten opsluiten, 5 iets dat
de hogepriester en de hele raad van oudsten kunnen bevestigen. Ik heb van
hen zelfs aanbevelingsbrieven gekregen voor onze broeders in Damascus,
toen ik daarheen ging om de volgelingen van Jezus in die stad gevangen
te nemen en hen naar Jeruzalem te brengen, waar ze hun straf moesten
ondergaan. 6 Maar onderweg, niet ver van Damascus, gebeurde er tegen het
middaguur iets onverwachts: opeens werd ik omstraald door een fel licht uit
de hemel. 7 Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen me zeggen: “Saul,
Saul, waarom vervolg je mij?” 8 Ik vroeg: “Wie bent u, Heer?” En de Heer
antwoordde: “Ik ben Jezus van Nazaret, die jij vervolgt.” 9 De mensen die bij
me waren, zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van hem die tegen
me sprak. 10 Ik vroeg: “Wat moet ik doen, Heer?” De Heer zei tegen mij: “Sta
op en ga naar Damascus, daar krijg je precies te horen wat je opdracht is.” 11
Omdat het stralende licht me blind gemaakt had, namen mijn reisgenoten
me bij de hand en brachten me zo naar Damascus.
12 Daar kwam een zekere Ananias naar me toe, een man die de wet trouw
naleefde en bij alle Joodse inwoners van de stad in hoog aanzien stond. 13
Hij ging voor me staan en zei: “Saul, broeder, open je ogen!” En op datzelfde
ogenblik kon ik hem zien. 14 Hij zei: “De God van onze voorouders heeft jou
uitgekozen om je zijn wil bekend te maken, om de Rechtvaardige te zien en
hem te horen spreken, 15 want je zult zijn getuige zijn en aan alle mensen
verkondigen wat je gezien en gehoord hebt. 16 Wat aarzel je dan nog? Sta op,
laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept.”

1 Korintiërs 15: 3 – 10
3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook
weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de
Schriften staat, 4 dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals
in de Schriften staat, 5 en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan
de twaalf leerlingen. 6 Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd
broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de
meesten nu nog leven. 7 Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna
aan alle apostelen. 8 Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het
misbaksel dat ik was. 9 Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de
naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. 10 Alleen
dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder
uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere
apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade.
Handelingen 22: 1 – 16
1 ‘Broeders, zusters, en u, leden van het Sanhedrin, luister naar wat ik tot
mijn verdediging heb aan te voeren.’ 2 Toen de menigte hoorde dat hij hen
in het Hebreeuws toesprak, werd het nog stiller. Paulus vervolgde: 3 ‘Ik ben
een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië, maar opgegroeid in deze stad. Ik heb
als leerling aan de voeten van Gamaliël gezeten en ben strikt volgens de
voorschriften van de wet van onze voorouders opgevoed.

vertellen die verhalen over de trouw en liefde van God.

Bespreek nu het volgende:

1 Wat is jouw reactie op dit verhaal?

je wel eens eerder een bekeringsverhaal gehoord?
2 Heb
Wat vond je daarvan?

Ook in het nieuwe testament staan getuigenissen van mensen over de Here
Jezus. God wil menselijke ervaringen gebruiken om duidelijk te maken wie Hij is.
Kijk maar in Johannes 15 : 8.
Paulus vertelt zelf veel over zijn bekering. Hij vertelt ook over het begin dat hij
de kerk zelfs vervolgde. Dat staat in 1 Korintiërs 15 : 9, 10.
We gaan nu samen een Bijbelgedeelte lezen waarin Paulus zelf zijn
bekeringsverhaal gebruikt om over God te vertellen.
Handelingen 22 : 1 – 16: Paulus gebruikt zijn eigen ervaringen om te vertellen van
zijn God.
Bespreek de vragen onder het bijbelgedeelte gezamenlijk in de groep.

Tijd: 15 minuten
Inhoud/werkvorm:
Jouw ervaringen met God (blz. 9)
Leg uit:
Als we dus samen zeggen dat God ons wil gebruiken dan is het goed om te
weten hoe wij God hebben leren kennen. Van Paulus hebben we gezien hoe Hij
God en de Here Jezus heeft leren kennen.

Jouw verhaal... 3
jouw ervaringen met god
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1

Je eigen ervaring:
Heb jij ervaren dat God er was? Wanneer gebeurde dat?
Waar was je en waarom ervoer je toen iets van God in deze wereld?
Vind je Hem (soms) ook onzichtbaar? Wanneer?

Bedenk dit voor jezelf. Maar hierover een klein tekeningetje:
God merkbaar / zichtbaar:

God niet merkbaar / onzichtbaar:

We gaan nu samen bekijken hoe we zelf iets van God hebben geleerd in ons
leven. Dat is in evangelisatie heel belangrijk. God is onzichtbaar. We kunnen
Hem niet zien. Maar hoe kunnen we Hem toch leren kennen en hoe kunnen
andere mensen Hem leren kennen?
Daarom gaan we eerst weer bij onszelf kijken hoe dat bij onszelf is gebeurd.

2

Je kunt iets van God zien in / leren kennen door:
• De natuur
• Andere mensen
• Hoe de Here Jezus was
• Wat er in de bijbel staat
Welke manier is voor jou heel belangrijk geweest?
Bespreek met iemand die naast je zit wat je getekend hebt.
Bespreek daarna ook opdracht 2 en 3 met hem/haar.

3

Wat doet het jou dat je God kent en bij Hem hoort? Geeft het
je rust of juist verwarring? Troost of verdriet?
Wissel dat ook eens uit.

notities

Avond 1

Jouw verhaal...
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Verdeel de groep in duo’s. Laat ze eerst stil voor zichzelf de vragen
beantwoorden en de kleine tekeningen maken en laat ze daarna dit en de
volgende vragen in tweetallen bespreken.
Vertel vooral dat het erom gaat dat je eerlijk bent. Sommigen zullen al meer van
God hebben ervaren dan anderen. Het is geen wedstrijd. Sommigen hebben juist
nu misschien iets van geloofsmoeilijkheden. Wanneer je het wil bespreken is er
alle ruimte voor maar het hoeft niet perse.

Tijd: 5 minuten
Inhoud/werkvorm:
Introductie bijbelleesrooster en thuisopdracht (blz. 10, 11)
Het is belangrijk dat de catechisanten het geleerde toepassen in hun
eigen leven. Met het oog daarop is een bijbelleesrooster opgenomen met
punten voor gebed. Daarnaast is er de mogelijkheid om een interview af te
nemen. De opdrachten vindt u op blz. 10.

Jouw verhaal... 4
thuisopdrachten na avond

10

1

1
Thuisopdracht: gesprek
Probeer in deze week een gesprek te hebben met iemand van wie je weet
dat hij of zij regelmatig getuigt van het geloof. Stel hem of haar de volgende
vragen:

a

Waarom vertelt u anderen van uw geloof?

b

Wat doet u dan? Hoe doet u dat?

c

Brengt dit u dichter bij de Here God?

d

Wat zou u mij erover willen vertellen?

Of...
Probeer in deze week een gesprekje te hebben met een christen/gemeentelid
en vraag hem/haar het volgende:

1

Hoe hebt u iets van God leren kennen?

2

Wat/ wie waren daarin belangrijk?

3

Wat vindt u van evangelisatie?

Het is belangrijk dat de catecheet de verwerkingsopdracht met enthousiasme
brengt. Maak de catechisanten duidelijk dat zoeken naar Gods roeping een
11

avontuur is. Vraag hun om daarvoor de tijd en aandacht te nemen die nodig is.

notities
Schrijf in een aantal zinnen op hoe het gesprek is gegaan.
Je kunt hiervoor ook blz. 12 gebruiken.

2

Deze keer is het bijbelleesrooster een voorbereiding op de volgende keer.We

Thuisopdracht: Elke dag een stukje uit de Bijbel...
Er is bij elke cursusavond een
bijbelleesrooster zodat je je thuis kunt
voorbereiden op de volgende avond of
nog meer bijbelgedeelten kunt lezen
over het onderwerp dat al besproken is.

Matteüs
9:35-10:8

gaan dan praten over onze missionaire opdracht.
Sluit af met een lied of gebed.

Dit bijbelleesrooster is alvast een
voorbereiding op de volgende keer:

Handelingen
28:16-20

Matteüs

1:4-8

1 Petrus
3:15,16

1 Petrus

Probeer nu in één zin op te schrijven wat onze
opdracht is naar de mensen die nog niet geloven:

10:1-48

4: 5, 6

Kolossenzen

Avond 2
15

Avond 2: ... voor de mensen om je heen
...VOOR DE MENSEN OM JE HEEN
AVOND

Leerdoelen
• De catechisanten kunnen omschrijven dat het Gods opdracht is om het
evangelie door te geven aan anderen die Hem nog niet kennen.
• Ze weten dat dit in de eerste plaats van je vraagt om met bekenden over God
te praten.
• Ze kunnen vertellen dat dit laatste ook tot uitdrukking komt in de roeping van
de discipelen van de Here Jezus.
Wat?

Middelen

Hoe?

Hoe lang?

Opening
Uitleg van deze avond

Cursusboek blz. 13, 14

Gezamenlijk

5 minuten

Bespreking thuisopdrachten

Cursusboek blz. 15
Kleine stickertjes
Flaps

Kleine groepjes en gezamenlijk

15 minuten
15 minuten

Getuige-zijn in de bijbel

Bijbelstudie
Cursusboek blz. 16, 17

Gezamenlijk

15 minuten

Jouw netwerk

Cursusboek blz. 18

In duo’s en gezamenlijk

20 minuten

Verkering?!

Posters, stiften

Duo’s en gezamenlijk

5 minuten

Thuisopdrachten

Cursusboek blz. 19

Gezamenlijk

5 minuten

2.

...voor de mensen om je heen
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Lesopzet
Tijd: 5 minuten
Inhoud/werkvorm:
Inleiding op deze avond
Opening
Heet iedereen van harte welkom.
Open deze les met bidden (en zingen).
Geef even een korte samenvatting van de vorige avond.
Op deze avond gaan we bespreken of evangelisatie een opdracht van de Here
God is en waar dat in de bijbel staat.
Verder zullen we zien dat evangelisatie vooral plaatsvindt bij mensen die je al
kortere of langere tijd kent. Omdat je met hen al een relatie hebt opgebouwd.

Tijd: 10 minuten Inhoud/werkvorm:
Bespreken:
1) Interview met iemand die regelmatig getuigt van het geloof.
2) Interview met christen of een gemeentelid over evangelisatie.
Mogelijkheid: Nodig iemand uit op de avond om hem/haar van alles te vragen.
Leg uit:
De vorige keer kregen jullie de opdracht mee iemand te interviewen die getuigt
van zijn/haar geloof of een gemeentelid te interviewen over evangelisatie.
Niet iedereen zal de opdracht uitgevoerd hebben; misschien is het zelfs een
minderheid. Complimenteer degenen die het gedaan hebben. Benadruk het
positieve.
Verdeel de groep in groepjes van 3 of 4.
Laat ze hun bevindingen uitwisselen aan de hand van de volgende vragen:
1. Wat was je eerste reactie toen je hoorde van een interview?
2. Hoe ging het interview?

Avond 2
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3. Heb je opvallende dingen gehoord?
4. Wat viel je mee? Wat viel je tegen?
Deze vragen staan ook op blz. 15.
Ga na ongeveer 7 minuten weer bij elkaar zitten en bespreek alleen de
opvallende punten.

Tijd: 10 minuten Inhoud/werkvorm:
Bespreking van de thuisopdrachten (blz. 15)
De catechesanten hebben thuis een aantal teksten gelezen en de
opdracht gekregen in één zin samen te vatten wat de opdracht is uit deze
teksten.
Geef ze een leeg A4’tje. Laat ze daar met een dikke stift hun zin opschrijven.
Hang een grote poster op en maak die klevend door met een lijmspuitbus er lijm
op te spuiten. U kunt ook plakband gebruiken. Laat ze nu allemaal die A4’tjes
plakken op die poster.
Bekijk ze daarna allemaal even samen. Zijn er overeenkomsten en verschillen?
Leg erbij uit:
Bij Matteüs 9 gaat het om de motivatie die genoemd wordt in vers 36. Het is uit
medelijden dat de Here Jezus de discipelen uitstuurt. In hoeverre hebben wij
medelijden met onze medemensen die God niet kennen?
Je kunt ook dit verhaaltje er nog bij vertellen (zie blz. 14):

‘Een ongelovige kwam eens een christen tegen. Hij zei: “Ik weet zeker dat u
niet in uw godsdienst gelooft.” “Waarom niet?”, vroeg de christen. “Omdat”,
zei de ander, “u me jarenlang bent tegengekomen als ik van huis naar de zaak
op weg was. U gelooft toch dat er een hel is, waar de zielen van mensen in
worden geworpen?” “Jazeker”, zei de christen. “En u gelooft dat, tenzij ik in
Christus geloof, ik daarheen word gestuurd?” “Ja.” “Ik weet zeker dat u er niet
in gelooft. Als dat wel zo was, moet u wel een heel onmenselijke ellendeling zijn
om me elke dag tegen te komen en daar nooit over te vertellen of me ervoor te
waarschuwen.”’

...voor de mensen om je heen 1
bespreking van de thuisopdrachten

15

1 Bespreking thuisopdracht interview
Bespreek binnen je groepje de volgende vragen:
a Wat was je eerste reactie toen je hoorde van een interview?
b Hoe ging het interview?
c Heb je opvallende dingen gehoord?
d Wat viel je mee? Wat viel je tegen?
2 Bespreking thuisopdracht bijbelleesrooster
Het gaat nu met name over de teksten:

Matteüs
9:35-10:8

Handelingen
28:16-20

Matteüs

1:4-8

1 Petrus
3:15,16

1 Petrus

Schrijf de zin die je thuis op hebt geschreven op
een half A4’tje. Plak dit A4’tje op een poster.
Bekijk samen de opgeplakte zinnen en bespreek
de overeenkomsten en verschillen.

10:1-48

4: 5, 6

Kolossenzen

Avond 2
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• Bij Matteüs 28 en Handelingen 1 gaat het erom dat Jezus de opdracht geeft
om alle volken te bekeren.
• In Matteüs 28 geeft Jezus eerst al aan dat Hij de macht heeft over de aarde en
dat Hij hun zal blijven steunen.
• In Handelingen 1 is een mooie opklimming van dichtbij naar ver weg (dit zal
straks in de volgende bijbelstudie terug komen op een andere manier).
• In 1 Petrus 2 wordt deze opdracht breder getrokken naar alle gemeenteleden
(U bent een volk, een natie om te verkondigen).
• In 1 Petrus 3 wordt gezegd hoe je dat moet doen en wanneer.

Tijd: 15 minuten Inhoud/werkvorm:
Getuige-zijn in de bijbel (blz. 16, 17)
Het doel van deze bijbelstudie is dat de groep zicht krijgt op het
principe van getuige-zijn in je directe leefomgeving.
Lees het Bijbelgedeelte gezamenlijk. De opdracht die bij ‘getuige-zijn’ hoort,
vindt u op blz. 16 en 17. Geef de catechisanten hiervoor 10 minuten.
Bespreek de vragen gezamenlijk.

...voor de mensen om je heen 2
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getuige-zijn in de bijbel
Johannes 1:35-52
35 De volgende dag stond Johannes er weer met
twee van zijn leerlingen. 36 Toen hij Jezus voorbij zag
komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ 37 De twee
leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus
mee. 38 Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat
ze hem volgden, zei hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’
zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal ‘meester’),
‘waar logeert u?’ 39 Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul
je het zien.’ Ze gingen met hem mee en zagen waar hij
onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur
voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem.
40 Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes
zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer
van Simon Petrus. 41 Vlak daarna kwam hij zijn broer
Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de
messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’), 42
en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan
en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar
voortaan zul je Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’).
43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan
en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem:
‘Ga met mij mee.’ 44 Filippus kwam uit Betsaïda, uit
dezelfde stad als Andreas en Petrus. 45 Hij kwam
Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de
man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven
heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de
zoon van Jozef, uit Nazaret!’ 46 ‘Uit Nazaret?’ zei
Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’
‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus. 47 Jezus zag
Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte
Israëliet, een mens zonder bedrog.’ 48 ‘Waar kent u
mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had
je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de
vijgenboom zat.’ 49 ‘Rabbi, u bent de Zoon van God,
u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël. 50 Jezus
vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder
de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen
zien.’ 51 ‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij
eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en
de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen
naar de Mensenzoon.’

Lees samen Johannes 1:35-52

1

Schrijf eerst voor jezelf de antwoorden op de vragen op.
Bespreek ze daarna gezamenlijk in ongeveer 15 minuten:

a

Wat was Andreas van Petrus (vs. 40)?

b

Wat was Filippus van Andreas en Petrus (vs. 44)?

c

Wat was Filippus (waarschijnlijk) van Natanaël?

d

Dagelijks bidden…

Wat kunnen we hiervan leren voor ons eigen getuige-zijn? Tot wie
mogen we ons eerst richten?

Sluit dit onderdeel af in de grote groep, door in vijf minuten de belangrijkste
lessen samen te vatten (gebruik het bord):
• getuige-zijn begint dichtbij en bij mensen met wie je een relatie hebt (familie,
plaatsgenoten, vrienden) - in je eigen ‘netwerk’
• bij getuige-zijn gaat het erom dat we vertellen wat we weten, niet dat we
vertellen wat we (nog) niet weten
• wij getuigen, de Geest overtuigt
Een paar verklarende opmerkingen bij de vragen:
Vraag 1: het is duidelijk dat Andreas een broer is van Petrus en dat Andreas en
Petrus waarschijnlijk Filippus ook wel kenden als plaatsgenoot. Filippus zal
op zijn beurt niet zomaar Natanaël hebben opgezocht. Hoewel het er niet met
zoveel woorden staat, zullen ze bekenden/vrienden van elkaar zijn geweest.

17

2
a
b
c

d

Lees nog eens wat Filippus zegt tegen Natanaël (vs. 45):

Leerpunten uit dit
bijbelgedeelte:

“Wij hebben de man gevonden, over wie Mozes in de wet geschreven
heeft en over wie ook de profeten spreken…”
• Klopt dit? Heeft Filippus Jezus inderdaad gevonden? Zie vers 43.

• Getuige-zijn begint dichtbij, bij
mensen met wie je een relatie hebt
(familie, buurt, vrienden) en dus...

Dagelijks
bidden…
“…
Jezus, de zoon
van Jozef…”
• Klopt dit? Was Jezus de zoon van Jozef?

“… uit Nazaret…”
• Klopt dit? Kwam Jezus inderdaad uit Nazaret?
• Is dat alles wat er te zeggen valt?

Wat vind je van dit getuigenis van Filippus?
Wat kun je hiervan leren:
• over jezelf?
• over de kracht van de heilige Geest?

• in je eigen ‘netwerk’. Hier komen
we bij het volgende onderdeel op
terug.
• Bij getuige-zijn gaat het erom dat
we vertellen wat we weten, niet
dat we vertellen wat we (nog) niet
weten.
• Wij getuigen, de Geest overtuigt.
Wij kunnen alleen vertellen.
We kunnen niet overtuigen dat
moeten we overlaten aan de
Heilige Geest. Hij kan dat alleen!

notities

Avond 2
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Telkens zien we dit patroon in de Bijbel (vgl. bijv. Marcus 1 : 14 - 18, 29 - 30; 2
13 - 17; 5 : 19 - 20; 6 : 8 - 10): mensen die door Jezus zijn gevonden, delen dit
goede nieuws met vrienden, familie, bekenden, collega’s, anderen in hun buurt.
Tegenwoordig spreken we van het ‘netwerk’ van mensen. Het is belangrijk om
te beseffen dat door de geschiedenis heen verreweg de meeste mensen tot
Christus en de kerk zijn gekomen via contacten met ‘gewone’ christenen in hun
buurt, die hun vrienden wilden zijn. Ook vandaag geldt dat voor ca. 80% van de
nieuwe christenen die uit de wereld komen.
Gemeenteleden toerusten voor evangelisatie en getuige-zijn betekent dus
allereerst dat we ze helpen om de mogelijkheden voor getuigen in hun eigen
omgeving te ontdekken. Het betekent niet in de eerste plaats dat we ze
rekruteren voor georganiseerd evangelisatiewerk, al kan dat een gevolg zijn.
Vraag 2: Filippus’ getuigenis bevat ca. 3 zinnen, waarin zeker 2 fouten staan. Hij
kent Jezus nog maar een dag en veel weet hij nog niet. Maar dat houdt hem niet
tegen. Het is belangrijk dat jonge en oude kerkleden beseffen dat ons getuigezijn niet rust in veel kennis en foutloze overdracht. Veel belangrijker is: kennen
wij Jezus en Zijn liefde voor ons? Natuurlijk is kennis niet onbelangrijk, maar het
komt niet als eerste. In de omgang met Jezus heeft Filippus ongetwijfeld veel
bijgeleerd, maar zijn enthousiasme en liefde voor Hem was er eerst. De Heilige
Geest wil Filippus’ getuigenis gebruiken.
Het gaat er niet om dat wij alles vertellen wat er te weten valt, maar dat wij
vertellen wat wij weten. Dat is getuige-zijn. Wie moet getuigen voor een
rechtbank hoeft niet te vertellen wat hij niet gezien of gehoord heeft, maar wat
hij wel gezien en gehoord heeft, ook al is dat nog zo weinig.

Tijd: 20 minuten Inhoud/werkvorm:
Jouw netwerk (blz. 18)
(Welke mensen uit jouw omgeving zijn heel dicht bij je?)

...voor de mensen om je heen 3
jouw netwerk
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1 Schrijf in de onderstaande vakken 2 Zet een * achter de mensen die niet 3 Tel per vak hoeveel mensen een *
de namen van de mensen met wie
je minstens een half uur per week
doorbrengt of die je minstens een
half uur per week spreekt. Dit is jouw
netwerk.
Vrienden via een sport of hobby

christelijk zijn.

hebben. Schrijf dat in het kleine vakje.
(Doe deze drie opdrachtjes in
ongeveer 10 minuten.)

Mijn familieleden

Leg uit:
We hebben gezien dat evangelisatie het beste kan beginnen bij de mensen die je
al kent waar je op een bepaalde manier een relatie mee hebt.
Dit blijkt ook uit onderzoek.
Meer dan 75% van de mensen die tot geloof is gekomen, geeft aan dat het komt

Collega’s / mensen die je via je werk kent

4 Tel als groep de cijfers in de kleine 5
hokjes bij elkaar op. Vul dan het
onderstaande in:
Als groep hebben we in onze
netwerken
... niet-christelijke personen.

Buurtgenoten/ buren

Geef nu eerst voor jezelf een antwoord op de volgende vraag en bespreek dit
daarna in duo’s: In de vorige les heb je gezien dat God jouw ervaringen wil
gebruiken om anderen te bereiken met Zijn liefde. Je hebt nu een beeld gekregen
van jouw netwerk.
Hoe kun je jouw ervaringen met God met hen delen?
Bespreek tenslotte deze vraag 5 met de hele groep.

...voor de mensen om je heen
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doordat ze iemand kenden die al christen was. Ze spraken er samen over in de
tijd dat ze samen waren en soms komen mensen door die gesprekken tot geloof.
Dit kunnen allerlei relaties zijn: verkering, huwelijk, vrienden, vriendinnen,
sportgenoten, familie enz. enz.
Vaak denk je bij jezelf dat je bijna geen mensen kent die niet geloven.
Maar we gaan nu samen eens bekijken wat jullie netwerk is en hoeveel mensen
daarin niet geloven.
Bekijk samen blz. 18: Jouw netwerk.
Laat ze de vakken invullen. Eerst dus alle namen van de mensen waarmee ze
langer dan een half uur per week contact hebben. Daarna zetten ze een sterretje
achter de mensen die nog niet geloven.
De mensen die een sterretje hebben achter hun naam vormen de groep waar we
het eigenlijk over hebben. Hiermee hebben de catechisanten wel contact maar
die mensen kennen de Here God nog niet.
Dit zijn dus de mensen waarmee je het beste op een goed moment over het
geloof kunt praten.
(Het is slim om als catecheet dit even voor de les ook te doen dan zie je hoe het
werkt.)
Het leukste is om daarna als groep te bekijken om hoeveel mensen het dan
eigenlijk gaat. Hoeveel mensen hebben ze dan al gezamenlijk waarbij ze
eigenlijk wel over het geloof kunnen praten.
Je zou als extra opdracht ook nog kunnen kijken om hoeveel contacten het gaat
voor de hele kerkelijke gemeente.
Wijs de catechisanten op blz. 20 van het cursusboek. Daar staat extra informatie
over hoe mensen tot geloof komen.

Avond 2
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Tijd: 5 minuten
Inhoud/werkvorm:
Verliefd op iemand die niet gelooft: probleem of uitdaging?
Het volgende onderwerp komt misschien bij een aantal catechisanten
heel dicht bij. Sommigen hebben misschien verkering met iemand die niet
gelooft. Anderen hebben misschien al heel diepe vriendschappen met iemand
die niet gelooft. Probeer daarom vooral genuanceerd hierover te laten praten.
Schrijf op 2 posters de volgende stellingen:

1. Verkering met iemand die niet gelooft daar moet je niet aan beginnen. Het
geeft veel te veel problemen. Straks geloof je zelf niet meer!
2. Verkering met iemand die niet gelooft is juist een uitstekende manier om
iemand tot geloof te laten komen.
Laat ze in duo’s dit bespreken. Ze mogen gewoon voor de poster staan en hun
reacties erop schrijven.
Vraag ze van te voren niet te snel te oordelen maar over elke stelling goed na
te denken. (Want misschien ben je het met stelling 1 niet eens, toch kunnen er
wel problemen/moeilijkheden zijn. Misschien ben je het met stelling 2 niet eens.
Toch komen mensen door verkering/huwelijk tot geloof).
Daarna gezamenlijk bespreken:
Bekijk eerst wat er op de posters staat. Laat ze dit uitleggen. Misschien zijn er
mensen die al verkering/diepe vriendschap hebben met iemand die niet gelooft.
Het zou mooi zijn wanneer zij iets over hun ervaringen durven te vertellen
De volgende vragen zou je kunnen stellen:
• Heb je door je gesprekken met je vriend(in) veel geleerd over jezelf?
• Wat maakt het juist extra boeiend om verkering te hebben met iemand die
niet gelooft?
• Zijn er ook ogenblikken dat je het moeilijk hebt met het feit dat hij/zij niet
gelooft?
• Stelt het je voor andere keuzes dan wanneer je verkering zou hebben met
iemand die wel gelooft?

...voor de mensen om je heen
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• Hoe reageerden je ouders/ of hoe zouden ze reageren wanneer je verkering had
met iemand die niet gelooft?
• Kun je hun reactie begrijpen?
Misschien zijn er mensen die zelf door hun liefde voor een gelovig iemand in uw
catechisatiegroep zitten, omdat ze door die verkering zijn gaan geloven.
Die zou u ook kunnen laten vertellen hoe zij tot geloof zijn gekomen en wat hun
vriend(in) daar voor rol in heeft gespeeld.
(Misschien kunt u de vragen gebruiken die op pagina 47 in de handleiding
genoteerd staan).
NB: het kan zijn dat met deze bespreking de avond uitloopt!
Leg nu uit: de volgende keer gaan we het volgende behandelen: Wat kun je gaan
doen wanneer iemand uit je omgeving niet gelooft en wat ga je zeggen?
Daar gaan we de volgende lessen mee aan het werk.

Tijd: 5 minuten
Inhoud/werkvorm:
Thuisopdrachten na avond 2 (blz. 19)

...voor de mensen om je heen
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Het boek Handelingen gaat bijna helemaal over zending, evangelisatie en
getuige-zijn. In dit boek vinden we ook veel over de dingen die we deze keer
hebben geleerd: getuige-zijn in je eigen omgeving.
Lees deze week elke dag een stukje uit het boek Handelingen:

Leg nu de thuisopdrachten uit.
Sluit af met een gebed of een lied.

2

thuisopdrachten na avond

Bijbelleesrooster

1

2

10:1-48

16:11-15

3

4

5

6

7

16:22-34

17:1-9

18:1-11

28:1-11

28:30-31

Dagelijks bidden…
Het is belangrijk dat je niet alleen in de Bijbel leest,
maar ook bidt. Probeer deze week regelmatig te
bidden. Vraag de Here welke weg Hij met je wil gaan.
Het gaat er niet om dat je jezelf in allerlei
evangelisatie-acties stort. Misschien komt dat nog
eens, maar het belangrijkste is dat je leert hoe je in je
eigen omgeving Gods Naam kunt belijden.

Vraag de Here hoe Hij je wil gebruiken en probeer te
luisteren naar wat Hij je duidelijk maakt in Zijn Woord
of via andere mensen. Probeer ook te bidden voor
mensen in je omgeving die de Here Jezus nog niet
kennen.
Als iets je bijzonder treft, schrijf het dan op en deel het
de volgende keer met de groep.

Avond 3
23

3.

Avond 3: Bidden

BIDDEN
AVOND

Leerdoelen
• De catechisanten bestuderen wat de Bijbel zegt over bidden voor anderen en
voor zichzelf m.b.t. het getuige-zijn.
• Zij gaan nadenken over hun eigen mogelijkheden op dit gebied en kunnen dit
ook concreet in een gebed uitvoeren.
• Ze inventariseren bij zichzelf belemmeringen die ze voelen bij het andere
mensen vertellen over Gods liefde.
• Ze weten dat God gelegenheden moet geven om Zijn evangelie door te geven.
• Ze leren vertrouwen op de kracht van Gods Geest om hun de kracht te geven
anderen over Hem te vertellen.

Wat?

Middelen

Hoe?

Hoe lang?

Opening
Uitleg van deze avond

Cursusboek blz. 21, 22

Gezamenlijk

5 minuten

Cursusboek blz. 23
Lied van Casting Crowns
Flaps

Duo’s en gezamenlijk

15 minuten

Vragen om mogelijkheden

Bijbelstudie
Cursusboek blz. 24, 25

Groepjes van 3 en gezamenlijk

15 minuten

Bidden voor...

Cursusboek blz. 25, 26

Individueel

10 minuten

Thuisopdrachten

Cursusboek blz. 27, 28

Gezamenlijk

5 minuten

Duo’s en gezamenlijk

10 minuten

In gesprek met God

Daadwerkelijk bidden voor...

Bidden

Avond 3

24

Lesopzet
Tijd: 5 minuten
Inhoud/werkvorm:
Opening
Reacties op bijbelleesrooster
Heet iedereen van harte welkom.
Open deze avond met bidden (en zingen).
Geef even een korte samenvatting van de vorige avonden. Vraag de groep op
ze vragen of reacties hebben op het bijbelleesrooster of de vorige avond.Vertel
daarna het volgende: De vorige keer ging het over getuige-zijn in je directe
omgeving. Denk aan Filippus, die zei wat hij wist, ook al was dat weinig... Thuis
heb je lezend en biddend hiermee bezig kunnen zijn. Hierop gaan we nu door…
We gaan nu kijken wat de eerste stap is bij evangeliseren en dat is bidden.
Eerst is het belangrijk de mensen in je omgeving op te dragen aan de Here God.
Maar ook voor jezelf om de Heilige Geest en om kracht te vragen.

Tijd: 15 minuten
Inhoud/werkvorm:
In gesprek met God (blz. 23)
Lied: “Here I go again” (Casting Crowns)

Bidden 1
in gesprek met god

23
Wat kan je belemmeren?
Luister naar het lied: “Here I go
again” van de Casting Crowns. Het
is een gebed van iemand om goed
over God te kunnen praten met zijn
vriend.
Hier staat de tekst.

Vragen

1

Laat iedereen blz. 23 voor zich nemen met de tekst van het lied. Speel
het lied af. Bespreek de vragen op deze bladzijde eerst in duo’s en daarna in de
grote groep. Inventariseer belemmeringen die nog meer genoemd worden op
een bord of een flap.

Wat is jouw reactie op het lied?

2 Is de angst van de schrijver voor
jou herkenbaar?

3 Wat is zijn oplossing daarvoor?
4 Kun je nog meer belemmeringen

noemen die het jou moeilijk maken
om over God / de Here Jezus te
praten met andere mensen?

Inventariseer op een flap tijdens de
gezamenlijke bespreking de genoemde
belemmeringen.

Father, hear my prayer
I need the perfect words
Words that he will hear
And know they’re straight from You
I don’t know what to say
I only know it hurts
To see my only friend slowly fade away
So maybe this time I’ll speak the words
of life
With Your fire in my eyes
But that old familiar fear is tearing at
my words
What am I so afraid of?

Vader, hoor mijn gebed
Ik zoek de perfecte woorden
Woorden die hij hoort en dan weet
dat ze rechtstreeks van U komen
Ik weet niet wat ik moet zeggen
Ik weet alleen dat het pijn doet
om te zien dat mijn vriend langzaam maar
zeker sterft
Misschien spreek ik deze keer levenswoorden
met Uw vuur in mijn ogen
Maar die oude bekende angst trekt aan wat
ik zeg
Waar ben ik bang voor?

Chorus:
‘Cause here I go again
Talkin ‘bout the rain
And mulling over things that won’t live
past today
And as I dance around the truth
Time is not his friend
This might be my last chance to tell
him
That You love Him
But here I go again, here I go again

Refrein:
Kijk, daar ga ik weer
Pratend over de regen
Doorzeuren over dingen die niet langer
meegaan dan vandaag.
Ik dans om de waarheid heen.
De tijd is niet zijn vriend.
misschien is dit de laatste kans
om hem te zeggen
dat U van Hem houdt.
Maar daar ga ik weer, daar ga ik weer.

Lord, You love him so, You gave Your
only Son
If he will just believe; he will never die
But how then will he know what he has
never heard
Lord he has never seen your love
mirrored in my life

Heer, U houdt van hem, U gaf uw enige Zoon
Als hij zou geloven, zou hij nooit sterven
Maar hoe kan hij het weten als hij het nog
nooit gehoord heeft?
Heer,
Hij heeft uw liefde nog nooit gespiegeld
gezien in mijn leven.

This might be my last chance to tell
him
That You love him
This might be my last chance to tell
him
That You love him
You love him, You love him

Dit kan de laatste kans zijn om hem te
vertellen
Dat U van hem houdt.
Dit kan de laatste kans zijn om hem te
vertellen
Dat u van hem houdt.
U houdt van hem, U houdt van hem.

What Am I so afraid
What am I so afraid
What am I so afraid of?
How then will he know
What he has never heard

Waar ben ik zo bang...
Waar ben ik zo bang...
Waar ben ik zo bang voor?
Hoe kan hij het weten
Als hij het nog nooit gehoord heeft?

Avond 3

Bidden
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Tijd: 15 minuten
Inhoud/werkvorm:
Vragen om mogelijkheden (blz. 24)
Leg nu uit: We gaan samen bespreken hoe we met deze belemmeringen
om kunnen gaan. Wat staat erover in de bijbel.
Paulus moest ook vaak evangeliseren in moeilijke situaties en wat schrijft hij

Bidden 2
vragen om mogelijkheden

24
Lees Kolossenzen 4:2-6
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan
ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie
van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit, en bid dat
ik het mag onthullen zoals het moet. Gedraag u wijs tegenover
buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten
hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist.

daarover?

1

Verdeel nu de groep in groepjes van 3.

2

Laat ze de vragen op blz. 24 bespreken.

3

Als er bij het lezen van de tekst heel veel vraagtekens zijn bij alle groepjes, is
het slim om eerst een aantal dingen uit te leggen over de tekst.
Is het maar bij één groepje dan kunt u het ook uitleggen in het kleine groepje.
Bij het nabespreken ligt de nadruk vooral op de eerste opdracht.
Neem niet te veel tijd voor de verheldering, maar ga snel over naar ‘dat wat
je aanspreekt’. Probeer het gesprek daarover zo te structureren dat de drie
onderdelen van de tekst goed aan de orde komen:
(a) gebed en de geopende deur;
(b) met wijsheid wandelen en de gelegenheid gebruiken;
(c) het juiste antwoord geven.
Laat ook hier de groep zoveel mogelijk op elkaar reageren. Probeer zelf alleen
te structureren en af en toe een vraag te stellen (‘Waarom spreekt dit je zo
aan?’), maar beheers een eventuele aandrang om het gesprek over te nemen.
Vertel de groep, als dat nodig is, dat de vierde avond van deze cursus zal gaan
over dat ‘juiste antwoord geven’. Ga er dus nu niet teveel op in.
Bespreek wel samen de leerpunten uit dit bijbelgedeelte. Ze staan op blz. 25.
Samengevat: in dit gedeelte gaat het om (a) bidden; (b) goed kijken en
luisteren, in afhankelijkheid van de Here, en (c) getuigen op een verstandige
manier. Dat zijn de drie noodzakelijke ingrediënten voor getuige-zijn.
Misschien lukt het ook om bij het bespreken van de tekst nog terug te kijken
naar de flap gemaakt bij het lied “Here I go again” . Welke dingen werden
genoemd en worden nu in de tekst ook genoemd?

• zet een ‘?’ bij wat je niet begrijpt
• zet een ‘!’ bij wat je aanspreekt
• zet een * bij wat je niet aanspreekt

Bespreek de volgende vragen
Heb je ervaring met het bidden voor mensen om je heen die niet geloven? Wil je er eens iets over
vertellen?

Dagelijks bidden…

4

vers 3 “...dat God deuren voor ons opent” ‘Wat wordt hier met deuren bedoeld, denk je?

Heb je ooit meegemaakt dat je een gelegenheid kreeg om te getuigen? Hoe ging dat? Wat heb je
ervan geleerd?

Als je het Evangelie zou moeten uitleggen aan iemand en je had maar een paar minuten, wat zou
je dan in elk geval willen zeggen?

Avond 3

Bidden
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Tijd: 10 minuten Inhoud/werkvorm:
Bidden voor... (blz. 25, 26)
Deze opdracht is van fundamenteel belang. Hij komt dichtbij onszelf en
dat maakt misschien de verleiding groter om hem over te slaan…
Waar het om gaat, is dat wij niet alleen praten over bidden en getuigen, maar
er ook mee aan de slag gaan. De Here Jezus zegt in Johannes 13 : 17, na de

Vervolg Bidden 2 & Start Bidden 3

bidden voor...

1

2

voetwassing: “Indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij het doet”. Navolging van
Christus betekent dat wij niet aan de veilige kant kunnen blijven.
Deze opdracht is daarvan een begin. Uit Kolossenzen 4 : 2 - 6 kwam de onmisbare
betekenis van het gebed naar voren. De catechisanten gaan zich nu afvragen
voor wie zij kunnen bidden en wie zij kunnen dienen. Dat is het doel van deze
opdracht.
Verder grijpt deze opdracht terug op de vorige avond, toen het ging over ons
persoonlijke ‘netwerk’ van buren, vrienden en familie.
Het is misschien nodig om kort het volgende uit te leggen (of als er vragen over
komen):
• je hoeft niet per se alleen mensen op te schrijven die (nog) niet geloven. Ook
kerkmensen hebben gebed (en vaak bekering) nodig;
• als je niemand kent die niet gelooft, zou je dat ook in gebed kunnen brengen.
Bijvoorbeeld: “Here, wilt U mensen op mijn weg brengen en deuren openen?”
Overigens denken veel mensen eerst dat ze niemand kennen die niet gelooft,
maar als ze er even over gaan nadenken, komen ze bijna altijd wel op namen.
Het probleem is alleen vaak dat kerkmensen zich afschermen van dergelijke
contacten en ze niet ‘dieper’ laten worden. Deze opdracht kan ons helpen ons
daarvan bewust te worden.
Misschien krijgt niet iedereen de opdracht af in 15 minuten. Spoor hen aan om er
thuis mee verder te gaan en er in hun stille tijd mee bezig te zijn. Eventueel kunt
u de lijst kopiëren op een kleiner vel, zodat de catechisanten hem in hun Bijbel of
dagboek kunnen leggen. Dan hebben ze hem altijd bij de hand.
Wijs erop dat de lijst de volgende keer terug komt! Laten de catechisanten hem
dus de volgende keer weer meebrengen.

3

Leerpunten uit dit bijbelgedeelte:

Paulus vraagt de gemeente om voor hem en
andere werkers in het Koninkrijk te bidden. Het
onderwerp van het gebed is ‘… dat God deuren
voor ons opent’. Paulus zegt hier dat je blijkbaar
die deur niet zelf hoeft te openen. Jij hoeft niet
te forceren of te breken. God zal deuren openen
en gelegenheden geven. Het begint bij jouw
gebed voor de mensen om jou heen.
Paulus spoort de gemeente aan om ‘zich wijs te
gedragen tegenover buitenstaanders’ (nietgelovigen) en ‘iedere gelegenheid te benutten’.
Je moet het onderscheidingsvermogen krijgen
om de gelegenheden te zien en er dan ook
gebruik van te maken. Het kan een vraag zijn in
de kantine of zomaar op straat van iemand die
God niet kent. Probeer van zo’n vraag gebruik
te maken. Daarna vraagt het van jou dat je
tactisch kan reageren en dat je goed luistert
naar de ander.
‘en als u wilt weten hoe u op de mensen moet
reageren: vriendelijk, maar beslist’. Paulus
spreekt hier van weten: het is blijkbaar niet
alleen iets wat te maken heeft met talent of
met ‘aanvoelen’. Het heeft ook te maken met
ons verstand: we kunnen er iets over leren.
Dit vraagt dat wij proberen ons erop voor te
bereiden. Wij blijven afhankelijk van de Heilige
Geest, maar de Heilige Geest wil gebruik maken
van onze voorbereiding en kennis.
In dit gedeelte gaat het dus om bidden;
goed kijken en luisteren; en getuigen op
een verstandige manier. Dat zijn de drie
noodzakelijke ingrediënten voor getuige-zijn.
Hierin blijf je altijd afhankelijk van God.

In deze opdracht gaan we erover nadenken voor welke
mensen in onze omgeving we regelmatig kunnen
bidden. Het mogen er zoveel zijn als je wilt, maar houd
het realistisch!

1

2
3
4
5

Vul individueel de tabel op de volgende pagina in.
Denk verder aan het volgende:
Laat het mensen zijn die elke week minstens een half
tot een heel uur ontmoet (klasgenoten, vrienden,
collega’s, familie, buren). Denk nog even aan vorige
week.
Probeer er tenminste één persoon bij te nemen die je
niet graag mag of met wie je niet kunt opschieten. De
Here Jezus zegt ons onze vijanden lief te hebben en te
bidden voor wie ons vervolgen.
Probeer er tenminste één persoon bij te nemen die nog
ver verwijderd is van het Koninkrijk van God.
Probeer er tenminste één persoon bij te nemen in wie
je God nu kunt zien werken. Dat kan iemand zijn die
vragen stelt over het geloof, of iemand die groeit in het
geloof. Misschien iemand die worstelt met bepaalde
zonden.
Je hoeft alleen de eerste twee kolommen in te vullen.
De derde komt de volgende keer!
Tip bij deze lijst: Je zou hem klein kunnen maken en in
je bijbel stoppen zodat je hem bij de hand hebt als je in
de bijbel leest en bidt.

25
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Laat ze nu individueel blz. 26 invullen.

Naam

Eventuele opmerkingen over deze
persoon of punten om voor te bidden

Manieren om deze persoon te dienen

26

Bespreek dit niet te uitgebreid i.v.m. privacy van de mensen die opgeschreven
worden. Vraag wel of het lukt om mensen op te schrijven.
Misschien willen ze dit het liefste thuis doen omdat dit wel vrij persoonlijk is.
Leg dan alleen de bedoeling uit en laat ze het thuis invullen.

Tijd: 5 minuten
Inhoud/werkvorm:
Thuisopdrachten (blz. 27, 28)
Bekijk samen de opdrachten.

Bidden 4
thuisopdrachten na avond

Het bijbelleesrooster en de opdracht over het gebed zijn wel duidelijk.

27
Terugblik…

De laatste opdracht: een interview met iemand die niet christelijk is, is een
lastige. Catechisanten zullen hier zeer waarschijnlijk tegen opzien.
Laat ze nu al bedenken wie ze zullen vragen, misschien kunnen ze dat straks in
het gebed meenemen.

Als je de lijst met namen nog niet af hebt,
zou je die thuis kunnen afmaken. Het kan je
helpen om bewuster te bidden voor mensen
om je heen. Ook komen we er in de volgende
les op terug. Het is dus het is verstandig om
hem dan zoveel mogelijk af te hebben.

Matteüs
5:43-48

Matteüs
6:1-5

Matteüs

7:7-12

1

Elke dag een stukje uit de Bijbel…

Deze week zou je een aantal bijbelgedeelten
kunnen lezen over het gebed.
We kunnen daarover elke dag een stukje lezen
in de onderstaande teksten...
Gebruik de vragen a en b erbij!

Matteüs
18:19-20

21:18-22

Handelingen
16:19-24

Matteüs

4:23-31

Johannes

Gebruik de volgende vragen ter overdenking:

a Kan ik uit deze gedeelten iets leren voor mijn persoonlijk gebed?
b Hoe kan ik leren de goede dingen te vragen aan God?
2

Het is goed om de catechisanten te zeggen dat het inderdaad lastig is maar wel

Elke dag bidden…

Probeer elke dag te bidden voor de mensen op je lijst. Als dat echt niet lukt, probeer dan minstens twee keer per week daar
wat meer tijd voor te nemen.
Probeer er bij je gebed over na te denken hoe je concreet iets zou kunnen betekenen voor deze mensen. Getuigen is niet alleen
iets van woorden, maar ook van daden! De Here Jezus zegt dat Hij gekomen is om te dienen. Hoe kunnen wij laten zien aan
anderen dat wij bij Hem horen?

ontzettend leerzaam en heel boeiend.
Ze kunnen dat het beste vragen of voorstellen als een kort interview voor een

28

cursus van hun kerk.

3 Interview

Vaak willen mensen wel meewerken en best vragen beantwoorden en vertellen

a Waarom gaan volgens jou de meeste mensen niet naar een kerk?

over hun kijk op God, op de kerk enz.
(Het is helemaal goed om als catecheet deze opdracht al uitgevoerd te hebben,
dan kunt u iets over uw eigen ervaringen vertellen.)
Vraag de catechisanten een verslagje (per mail) op te sturen naar u.

3

Stel deze week de volgende vragen aan iemand in je omgeving van wie je
weet dat hij of zij niet christelijk is.
Stel het voor als een klein interview of iets dergelijks.
Schrijf de antwoorden op. Die gaan we de volgende les bespreken.

b Waarin verschilt volgens jou een christen van een niet-christen?
u / jij aan God een vraag mocht stellen, welke vraag zou dat dan zijn?
c Als
(stuur de antwoorden ook naar de groepsleider via de mail).

notities

Bidden
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Tijd: 10 minuten Inhoud/werkvorm:
Daadwerkelijk bidden voor andere mensen
Dit is de daadwerkelijke uitvoering dus neem hier de tijd voor.
Leg uit dat we in het afsluitende gebed een tijdje stilte inlassen. U begint, daarna
een poosje stilte en u sluit af.
In die stilte kunnen de catechisanten zelf in stilte bidden voor de mensen die ze
opgeschreven hebben.
Is dit voor een aantal te lastig dan zouden ze ook voor die tijd al een mogelijke
formulering op kunnen schrijven.
Doen de catechisanten de opdracht van blz. 25/26 thuis (het invullen van de
gebedslijst), dan kunt u ze een algemenere bede laten opschrijven. Zij kunnen
hun bede dan in een kringgebed één voor één voorlezen.
Spreek bij een kringgebed de volgorde goed af, laat iedereen zijn bede afsluiten
met een korte zin, zodat de volgende weet wanneer hij/zij aan de beurt is (bijv.
iedereen sluit af met: In Jezus’ naam. De laatste sluit af met ‘amen’).
Ook kunt u vrijwilligers vragen die het wel willen doen, als u voorziet dat voor
sommigen dit te lastig is.

Avond 3

Avond 4
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Avond 4: Op je eigen manier

OP JE EIGEN MANIER
AVOND

Leerdoelen
• De catechisanten denken erover na wat ‘dienen’ is en hoe zij in de praktijk
dienstbaar kunnen zijn aan hun omgeving.
• Ze weten dat dienen en evangelisatie op verschillende manieren uitgevoerd
kunnen worden.
• Ze hebben hun eigen evangelisatiestijl ontdekt.
• Ze kunnen aan hun eigen stijl activiteiten koppelen.
• Ze zijn God dankbaar voor de gaven die ze hebben gekregen.
Wat?

Middelen

Hoe?

Hoe lang?

Opening/terugblik
Uitleg van deze avond

Cursusboek blz. 29, 30

Gezamenlijk

5 minuten

Nabespreken interview

Cursusboek blz. 28
Posters, stiften

Duo’s en gezamenlijk

10 minuten

Kom in beweging

Bijbelstudie
Cursusboek blz. 31, 32

Groepjes van 4 en gezamenlijk

20 minuten

Beweeg met stijl

Cursusboek blz. 33-42

Individueel, groepjes van 4 en
gezamenlijk

25 minuten

Thuisopdrachten

Cursusboek blz. 43

Gezamenlijk

5 minuten

4.

Op je eigen manier

30

Lesopzet
Tijd: 5 minuten
Inhoud/werkvorm:
Introductie (blz. 29, 30)
Bidden en zingen
Heet iedereen van harte welkom.
Begin met bidden en eventueel zingen.
Geef hierna een korte samenvatting van de vorige avonden: We hebben gekeken
naar onze missionaire opdracht, we zijn bezig geweest met wat we zelf geloven en
de vorige avond hebben we gezien dat getuigen van ons geloof begint met bidden
voor onszelf om kracht en de Heilige Geest. Maar dat we ook voor anderen kunnen
bidden. Dat dit de eerste stap is.
We hebben belemmeringen bekeken en gezien dat God gelegenheden moet geven.
Vraag de groep of hier nog vragen en reacties op zijn.
Nu gaan we kijken naar een volgende stap: Hoe kunnen we er zijn voor andere
mensen? Hoe kunnen we hen helpen, steunen?
Hoe kunnen we contacten uitbreiden? We gaan kijken naar het aspect
‘dienen’. We gaan ook zien dat we allemaal verschillend zijn en dat God ons
allemaal verschillend in wil zetten binnen zijn gemeente en dus ook bij het getuigezijn. We zullen allemaal verschillend getuige-zijn en zo elkaar kunnen aanvullen.

Tijd: 10 minuten Inhoud/werkvorm:
Nabespreken thuisopdracht (interview niet-gelovige)
Leg uit:
De vorige keer kregen jullie de opdracht mee iemand te interviewen die niet gelooft.
Bekritiseer mensen niet die het niet hebben gedaan. Het is spannend genoeg. Blijf
vriendelijk en nodig hen uit om het deze week nog eens te proberen. Misschien
voelen zij zich aangemoedigd door de ervaringen van hun groepsgenoten.
Zoek voordat de avond begonnen is uit de verslagjes die opgestuurd zijn opvallende
citaten. Schrijf deze citaten op een flap. Per citaat één flap.

Avond 4

Avond 4

Op je eigen manier
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Laat de catechisanten in duo’s langs de posters met citaten lopen en hun
reacties eronder schrijven.
Is het herkenbaar? Reageerde hun geïnterviewde net zo of toch anders?
Vinden ze het misschien zelf herkenbaar?
Alternatief:
U zou ook de volgende dingen boven de poster kunnen schrijven:
Stelling 1: Wat een lastige opdracht! Ik zag er erg tegenop!
Stelling 2: Het was een boeiend gesprek!
Opvallende dingen:
Moeilijke dingen:
Leuke dingen:
Ga na ongeveer 7 minuten weer bij elkaar zitten en bespreek alleen de
opvallende punten.

Tijd: 20 minuten Inhoud/werkvorm:
Kom in beweging (blz. 31, 32)
Leg uit:

Op je eigen manier 1

De Here Jezus kwam niet om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn
leven te geven als een losprijs voor velen. Hij wekt ons op om ook anderen
dienstbaar te zijn (Marcus 10 : 44 - 45).
Paulus zegt tegen de gemeente van Tessalonica dat hij met de gemeente
niet alleen het Evangelie van God, maar ook zijn eigen leven wilde delen (1
Tessalonicenzen 2 : 8). Zijn getuigenis was meer dan woorden alleen.
Dezelfde Paulus roept de gemeente op om ‘voor alle mensen het goede te doen’
en om zoveel mogelijk vrede te houden met allen (Romeinen 12 : 17 - 18). Dit
houdt in dat christenen vriendelijk en zachtmoedig dienen te zijn voor allen
(Filippenzen 4 : 5; Titus 3 : 2). Aan de Korintiërs schrijft hij dat zij brieven zijn van
het Evangelie, ‘voor iedereen te zien en te lezen’ (2 Korintiërs. 3 : 2). Hij vraagt
de Galaten om voor iedereen het goede te doen, vooral voor geloofsgenoten
(Galaten 6 : 10).

kom in beweging

Lees samen Johannes 13: 1 - 17

Praat eens met elkaar in groepjes van vier door over de volgende vragen:

1

Waarom is het belangrijk niet alleen te praten over het Evangelie,
maar anderen ook te dienen met daden? Noem minstens drie dingen:

Johannes 13 : 1 – 17
1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist
dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld
terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen
die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn
liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2 Jezus
en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel
had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot,
ertoe aangezet Jezus te verraden. 3 Jezus, die
wist dat de Vader hem alle macht had gegeven,
dat hij van God was gekomen en weer naar God
terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op.
Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen
doek om 5 en goot water in een waskom. Hij
begon de voeten van zijn leerlingen te wassen
en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen
had. 6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze:
‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7
Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog
niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O
nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen,
nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag
wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde
hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook
mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus:
‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten
te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus
rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk
wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet
allemaal rein waren.
12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn
bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats.
‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13
‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen
mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik,
jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen
heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik
heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb
gedaan, moeten jullie ook doen. 16 Waarachtig,
ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn
meester, en een afgezant niet meer dan wie hem
zendt. 17 Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen
begrijpt, maar er ook naar handelt.
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32
Kortom, de Bijbel laat duidelijk zien dat het Evangelie niet alleen een kwestie
is van woorden, maar ook van daden. Als wij bidden voor onze omgeving en
proberen tegen hen iets te zeggen van Gods goede boodschap, mogen wij ook
proberen hen te dienen in concrete zaken van het leven. Dienen is een actieve
houding, die gericht is op het welzijn van een ander. Het is meer dan een ander
‘met rust laten’! Het schept ruimte voor getuigenis en geeft inhoud aan die
getuigenis.
Lees samen in de groep Johannes 13 : 1 - 17.
U zou het gedeelte met verschillende mensen kunnen lezen. Iemand is verteller,
iemand is Simon Petrus, iemand is de Here Jezus.
(Het is dan wel handig om het Bijbelgedeelte 3 keer af te drukken en even de
verschillende stemmen te markeren zodat het makkelijker leest. Afdrukken kan
heel makkelijk via www.biblija.net.)
Ga even na of er vragen zijn. Ga alleen in op vragen die te maken hebben met
begrip over de tekst.
Verdeel de groep in groepjes van 4. Laat ze samen blz. 31 en 32 bespreken.
De laatste vraag, over HC, vr. + antw. 86, is misschien moeilijk voor de
catechisanten. Bij de vraag naar de verhouding tussen dankbaarheid aan God
en het winnen van onze naaste, kunt u het voorbeeld gebruiken van de bedelaar
die brood heeft ontvangen en aan andere bedelaars vertelt waar het te vinden is.
Wie een groot geschenk heeft ontvangen, wil daar anderen in laten delen. Echte
vreugde en dankbaarheid laat zich kennen in mededeelzaamheid.

Tijd: 25 minuten Inhoud/werkvorm:
Beweeg met stijl!
Stijlentest (blz. 33 t/m 42)
Leg uit: Iedereen is verschillend. Iedereen heeft andere dingen waar
hij/zij goed in is. De Heilige Geest heeft iedereen andere gaven gegeven. En dat
moeten we niet negeren.

Avond 4
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Persoonlijk getuige-zijn lijdt vaak onder twee problemen.

Op je eigen manier 2

Het eerste is dat mensen zich bij evangelisatie allemaal voorbeelden voor de

beweeg met stijl!

1

33

Een evangelist? Ik? Niet dus hè! Mij zie je de deuren niet langsgaan of op de
hoek van een drukke winkelstraat de ‘blije Boodschap’ brengen! Maar wees
gerust. Niemand die dit namelijk van je vraagt. Evangelisten zijn er in alle
soorten en maten. Doe de test en ontdek hoe jij het best je geloof met anderen
kunt delen.

geest halen van hoe het niet moet. Misschien herinneren zij zich bijzonder

Beantwoord de 36 uitspraken

Geef aan of de uitspraak voor jou geldt door een cijfer te geven van 0 tot 3.
3 = Helemaal / 2 = Min of meer / 1 = Weinig / 0 = Helemaal niet

3 Helemaal

1 Weinig

de weeromstuit kunnen zij denken dat evangelisatie te maken heeft met

2 Min of meer

0 Helemaal niet

opdringerige types of mensen die geen rekening hielden met een ander. Van

Nr

Vraag

1

In gesprekken ga ik recht op mijn doel af, zonder inleidend
praatje of een heel verhaal.

2

Ik probeer zoveel mogelijk uit boeken en van het internet
te leren over moeilijke onderwerpen of over actuele
maatschappelijke kwesties.

3

Ik vertel vaak over mijn persoonlijke ervaringen om mijn
standpunten duidelijk te maken.

zij denken dat evangelisatie en getuige-zijn niets voor hen is.

4

Ik ben een gezelschapsmens, en vind vriendschappen één
van de belangrijkste dingen in het leven.

5

Ik betrek graag andere mensen bij mijn plannen en
activiteiten.

Het tweede probleem is dat mensen denken aan evangelisten die zij enorm

6

Ik zie noden in het leven van mensen, die anderen niet zien.

7

Als dat nodig is, durf ik iemand duidelijk te zeggen waar het
op staat.

opdringerigheid en een vlotte babbel. Wanneer zij zelf bescheidener zijn, kunnen

bewonderen. Zij kunnen dan denken: “Dat lukt mij nooit!”
0

In beide situaties is het gevaar groot dat wij niet vragen aan de Here: “Hoe wilt

verwerking van les

34

1

2

3

2

8

Ik wil altijd graag het fijne van de zaak weten en probeer
alles uit te pluizen of te analyseren.

9

Ik kruip vaak in de huid van anderen, en zeg dan
bijvoorbeeld: “Ik dacht er vroeger ook zo over” of “Zo voelde
ik dat vroeger ook aan.”

10

U mij gebruiken?”, maar denken dat wij zo moeten worden als anderen (of juist
helemaal niet gebruikt willen worden).
Het kan veel helpen wanneer we beseffen dat er niet één speciale manier van
evangelisatie bestaat. Er zijn veel persoonlijke manieren. De één is vrijmoedig

11

Om eerlijk te zijn, zelfs als ik de antwoorden weet, heb
ik liever dat iemand “met meer verstand van zaken” het
christelijk geloof aan mijn vrienden uitlegt.

12

Ik help graag anderen. Het liefst onopvallend.

13

Ik vind het niet moeilijk om mijn vrienden de waarheid te
zeggen, zelfs als daardoor de relaties bekoelen.

14

Ik stel mensen graag uitdagende vragen over hun geloof en
hun mening.

15

Wanneer ik mensen vertel hoe ik zelf tot geloof ben
gekomen of in mijn geloof gegroeid ben, dan merk ik dat ze
geïnteresseerd zijn in mijn verhaal.

16

Ik praat liever over persoonlijke dingen dan over allerlei
bijbelse principes.

17

Ik zet alles op alles als er een goede christelijke activiteit is
om mijn niet-kerkelijke vrienden mee te krijgen.

18

Omdat ik mezelf niet zo’n prater vind, laat ik iemand liever
door mijn daden zien dat ik om hem geef dan door mijn
woorden.

19

Ik geloof dat echte liefde vaak betekent dat je iemand de
waarheid moet zeggen, ook al doet dat pijn.

20

en openhartig, de ander meer indirect en teruggetrokken. Waar het om gaat
is dat wij bereid zijn om door de Here gebruikt te worden met de gaven die wij
hebben.
We gaan nu bekijken hoe onze stijl is. Hoe leggen we contact met anderen en

Werkblad 8

0

1

2

3

hoe kunnen we ze helpen door onze sterke punten/onze gaven te gebruiken.

Werkblad 8

Wanneer ik ergens ben, maak ik snel vrienden en dat wil ik
ook graag.

Ik vind het leuk om te discussiëren en te debatteren.

21

Ik durf mensen wel te vertellen over mijn falen, als ik denk
dat zij iets kunnen met de oplossingen die ik gevonden heb.

22

Ik praat liever met mensen over hun leven, voordat ik me
verdiep in hun opvattingen.

23

Als onze gemeente speciale bijeenkomsten voor
belangstellenden zou organiseren, dan vind ik het leuk mijn
vrienden daar mee naar toe te nemen.

24

Mijn manier van leven maakt mensen open voor een gesprek
over God.

25

Een lijfspreuk die bij mij zou passen is: “Baat het niet, dan
schaadt het niet - maar doe in ieder geval wat!”

26

Het stoort me als mensen foute argumenten gebruiken of
onlogische conclusies trekken.

27

Mensen blijken het leuk te vinden verhalen te horen over
dingen die in mijn leven zijn gebeurd.

28

Hierover nadenken is het doel van deze opdracht. Het is de bedoeling dat de

Ik voer graag lange gesprekken met mijn vrienden.

Ik vraag me steeds af waar ik mijn vrienden mee naar toe kan
nemen of welke boeken ik ze kan geven.

30

Ik help liever iemand praktisch, dan een heel gesprek over
het geloof te houden.

32

Laat iedereen de stijlentest invullen (blz. 33-36).

2

29
31

catechisanten een ‘stijlentest’ gaan invullen. De vragen spreken voor zich.

verwerking van les

Soms raak ik in problemen, omdat ik de nodige
vriendelijkheid en gevoeligheid mis, als ik met anderen praat.

Ik wil graag weten wat de reden is waarom iemand iets zegt.

33

Ik verbaas me er nog steeds over hoe God mij tot het geloof
in Hem heeft gebracht en ik wil daar graag over vertellen.

34

Over het algemeen vinden mensen mij een betrokken,
gevoelig en zorgzaam persoon.

35

Ik vind het geweldig, als ik een vriend kan meenemen naar
een evangelisatie-activiteit van de gemeente.

36

Ik houd me liever met de praktijk en actie bezig dan met
filosofieën en ideeën.

Laat de catechisanten de beschrijvingen van de stijlen lezen ( blz. 37-42).
Laat ze daarna in groepjes van 4 opdracht 2 van blz. 36 bespreken.
Na 20 minuten kunt u er met hen over doorpraten aan de hand van de volgende

36

Vragen

1. Wat kan dit stijlenonderzoek betekenen voor iemand die niet zo goed kan

Laat je niet in verwarring brengen,
wanneer je hoog hebt gescoord
in meer dan één stijl. Dat wijst
erop dat je meerdere stijlen kunt
gebruiken, afhankelijk van de
persoon tegenover je of van de
situatie.

2

Wat vermoedelijk jouw stijl van getuige-zijn is, staat vermeld
bij het hoogste getal. Omcirkel die stijl (meer dan één kan ook).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

2
a
b
c

Doe in groepjes van 4 de volgende
opdrachten:
Lees de beschrijving van jouw stijl.
Bespreek de volgende vragen in
jouw groepje:
Herken jij jezelf in de stijl die je
hebt gevonden?
Ben je bemoedigd, verrast enz.
door de uitkomst? Waarom wel/
niet?
Wat kan dit stijlen-onderzoek
betekenen voor iemand die niet zo
goed kan praten? Kan zo iemand
geen getuige zijn?

2

Dienend

Uitnodigend

Persoonlijk

Getuigend

1

Intellectueel

Confronterend

Mijn top 3:

Bespreken stijlentest

Op de volgende bladzijden vind
je over elke evangelisatiestijl wat
meer uitleg, voorbeelden en tips
om er mee aan de slag te gaan.

Totaal

2. Ben je bemoedigd, verrast enz. door de uitkomst? Waarom (niet)?
Ook kunt u de bijbelgedeelten die bij de beschrijvingen van de stijlen staan met

Belangrijk

Breng de cijfers die je invulde vraag na vraag over naar de tabel
hieronder.
Tel
tenslotte de cijfersvan
per kolom
verwerking
les op.

vragen:
praten? Kan zo iemand geen getuige zijn?

Werkblad 8

Uitslag

3
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hen lezen en de catechisanten er zo op wijzen dat de verschillende stijlen ook
in de bijbel te zien zijn.
NB. Het is verstandig dat u de test zelf vooraf hebt ingevuld, zodat u weet hoe
hij gaat.
Wijs de catechisanten op de informatie op blz. 44.

Tijd: 5 minuten
Inhoud/werkvorm:
Thuisopdrachten (blz. 43)
Gebed
Op je eigen manier 3

Misschien heeft de laatste opdracht nog wat uitleg nodig. De

thuisopdrachten na avond

catechisanten hebben een uitslag gekregen die misschien wel of niet passend

Bijbelleesrooster
De komende week kun je de volgende gedeelten over ‘dienen’ lezen:
Gebruik bij het lezen de vragen a en b om er over na te denken:

Jesaja
53:1-7

is. Ze kunnen thuis samen met iemand die ze goed kennen hierover napraten.
Is het herkenbaar voor anderen in hun omgeving.
Ze leren ook alvast activiteiten te koppelen aan hun stijl. Er zullen dingen
zijn die ze beter liggen dan andere. Ze kunnen dan ook kijken welke van de
opgeschreven activiteiten op de gebedslijst het beste bij hun past.

4
43

notities

1

Lukas
20:20-28

Matteüs

16:10-15

Romeinen
1:1-6

12:1-21

Romeinen

Filippenzen
13

2:1-13

1 Korintiërs

a Wat betekent het dat ik me mag laten dienen door Jezus Christus?
b Hoe kan ik in mijn leven iets laten zien van Christus aan anderen?
2 Elke dag bidden…
Ga door met bidden voor de
mensen op je gebedslijst. Bid voor
jezelf om genade om te kunnen
dienen. Dank de Here Jezus dat Hij
kwam om ons te dienen.
Je laten dienen betekent ook dat
je Jezus laat bepalen hoe Hij je wil
dienen. Wanneer je merkt dat je
te trots bent om je te laten dienen
op de manier zoals Hij wil (zoals
Petrus in Johannes 13), belijd dat
dan en vraag om vergeving.

3 Opdracht
Bevraag iemand die jou goed kent
over jezelf. Klopt de test?
Bekijk in je gebedslijst (p.26) de
laatste kolom nog eens. Zijn er dingen
die je opgeschreven hebt die goed bij
je stijl passen?

Avond 5
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Avond 5: Wat zeg ik?

5.

WAT ZEG IK?
AVOND

Leerdoelen
• De catechisanten kunnen verwoorden wat zij geloven en waarom zij dat
geloven.
• Ze kunnen ook verwoorden welk gevoel het geloof hun geeft.
• Ze kunnen hun geloof in ‘gewoon’ Nederlands omschrijven zodat mensen die
geen kennis van de bijbel hebben het kunnen begrijpen.
• De catechisanten weten welke activiteiten er binnen hun gemeente zijn op het
missionaire vlak.
• Ze weten hoe zij hierin kunnen participeren.
• De catechisanten kunnen ook persoonlijk activiteiten uitvoeren om bekenden
meer bekend te maken met het geloof.
Wat?

Middelen

Hoe?

Hoe lang?

Opening/terugblik
Uitleg van deze avond

Cursusboek blz. 45, 46

Gezamenlijk

10 minuten

Bijbelstudie

Cursusboek blz. 48

Gezamenlijk

5 minuten

Over jouw geloof

Cursusboek blz. 47, 48
Flaps, stiften

Individueel , in duo’s en gezamenlijk

25 minuten

Spreken zonder woorden

Cursusboek blz. 49, 50
Jaarboekjes van de kerk

Individueel, groepjes van 3 en
gezamenlijk

10 minuten

Inventariseren van vragen

Vragen inventariseren voor laatste avond
Post-it blaadjes

In duo’s en gezamenlijk

10 minuten

Thuiswerkopdrachten

Cursusboek blz. 52

Gezamenlijk

5 minuten

Avond 5
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Lesopzet
Tijd: 10 minuten Inhoud/werkvorm:
Opening en introductie (blz. 45, 46)
Heet iedereen van harte welkom.
Geef een korte samenvatting van de avonden tot nu toe.
We hebben gekeken naar wat we zelf geloven, hoe we zelf God hebben leren
kennen. Daarna hebben we gekeken naar wat de bijbel zegt over onze opdracht
om anderen over God te vertellen. We hebben gezien dat bidden ontzettend
belangrijk is bij evangelisatie.
Vorige keer hebben we gezien dat dienen iets is wat een bijbelse opdracht is en
waarmee we contact kunnen krijgen met anderen. We hebben gezien dat we
allemaal verschillend zijn en verschillende stijlen hebben.
Bespreek met hen hoe het ging om te bidden voor anderen en vraag hun of het
is gelukt om iemand van dienst te zijn. Benader het positief: bemoedig iedereen
zoveel mogelijk en wees blij met elk klein resultaat (1 Korintiërs 13 : 6 - 7).
Vraag dan naar reacties op de stijlentest. Hebben ze hierover thuis nog met
anderen gesproken?
Deze laatste les gaan we kijken hoe we ons geloof kunnen uitleggen.

Tijd: 5 minuten
Inhoud/werkvorm:
Bijbelstudie (blz. 48)
Lees dan samen 1 Petrus 3 : 15 - 16.
Vraag aan de catechisanten wat hen opvalt in deze tekst. Als er niet veel
‘uitkomt’, laat dan zien wat het verband is met de vorige les. De christen ‘legt
verantwoording af’, omdat anderen kunnen zien dat hij of zij ‘hoop’ heeft en
een ‘goede wandel’. Leg uit dat het hier niet gaat om grootse dingen, maar dat
de Here vanzelf mensen op onze weg zal brengen, wanneer wij dat biddend
verwachten en bereid zijn anderen te dienen.
Houd deze uitleg kort!

extra informatie

48

1 Petrus 3: 15,16
Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is,
wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten
zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over
hun laster.

Petrus spoort christenen in 1 Petrus 3 : 15 - 16 niet allereerst aan om precies te vertellen wat ze
geloven; hij draagt de gemeente op om te vertellen van ‘de hoop die in hen is’. Dit is de hoop die wij, als
christenen, hebben op God.
Je zou te kort doen aan de Here en aan het Evangelie, als je het geloof alleen zou presenteren als een
aantal zaken die je voor waar houdt. Hoe moeilijk het soms ook is, je mag ook iets vertellen over wat
het geloof in God met je doet. Dat doe je niet om jezelf in het middelpunt te stellen, maar om de Here te
verheerlijken (zie ook avond 1).
Daarbij zijn er ook andere redenen waarom het belangrijk is dat je kunt vertellen waarom je gelooft:
• mensen van nu zijn meer geïnteresseerd in emoties en ervaringen dan in argumenten en kennis. Kennis
is belangrijk, maar er is meer dan kennis alleen. Het Evangelie heeft wel degelijk ook te maken met
emoties en ervaringen;
• wanneer je iets vertelt over hoe je de dingen beleeft, zal het voor anderen minder gemakkelijk zijn
om allerlei discussies aan te zwengelen. Men kan zeggen ‘dit beleef ik niet zo’, maar men kan moeilijk
zeggen ‘daar ben ik het niet mee eens’. Dit kan veel vruchteloze en moeizame discussies voorkomen en
het gesprek veel persoonlijker en beter maken.

Avond 5
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Tijd: 25 minuten Inhoud/werkvorm:
Over jouw geloof (blz. 47)
Laat de catechisanten blz. 47 voor zich nemen.
Verdeel de groep in duo’s en laat ze de opdrachten uitvoeren.

Wat zeg ik? 1
over jouw geloof

1

47
Wat geloof ik eigenlijk?
Als mensen je vragen waarom je christen bent (getuigen van de ‘hoop die in je
is’) of als je zelf het gesprek begint (evangeliseren), wat zeg je dan?
• Wat geloof ik eigenlijk: de kern verwoorden
• Wat betekent het voor mij persoonlijk?

a

De catechisanten mogen slechts vijf dingen noemen. Dat komt omdat het in
een echte situatie meestal ook zo zal zijn dat er niet al teveel tijd is om lange

Schrijf hieronder in vijf punten maximaal:
- Wat zijn de kernen van mijn geloof?
- Gebruik vak 5 om op te schrijven wat het geloof met je doet,
welk gevoel het je geeft.
(bijvoorbeeld: het geloof in God geeft me rust/ hoop voor de
toekomst. Iets anders mag natuurlijk ook)
- Je mag geen woorden en begrippen gebruiken
die iemand die niet gelooft niet snapt!

teksten te spuien. We zullen dan moeten kiezen wat we wel en niet vertellen.
Het gaat erom dat we proberen kort en krachtig te vertellen wat we geloven.

b
c

Als daarover vragen komen, kunnen we het één en ander natuurlijk uitdiepen

d
e

en toelichten.
Het zou kunnen dat u de tijd een beetje moet bewaken. Als iedereen na tien
minuten nog zwijgt, zou u hen kunnen aanmanen om het tweede deel van de
opdracht te gaan doen.
Na ongeveer 20 minuten:
Wanneer de duo’s klaar zijn, laat ze dan hun flapover ophangen met daarop
hun zinnen. Vergelijk ze samen met elkaar.
• Wat zijn sterke punten, wat komt steeds terug?
• Wat zijn blijkbaar punten die in ieder geval aan bod moeten komen wanneer
wij het geloof uitleggen?
Probeer in elk geval deze punten op het bord te krijgen:
1. God: Wie is Hij? Met welke bedoeling maakte Hij de mens?
2. Mensen: waarom zijn wij gemaakt? Wat is er mis gegaan? Wat is zonde?
3. Jezus Christus: waarom is Hij gekomen? Hoe heeft God de kloof tussen Hem
en ons gedicht?
Eventueel kunt u de volgende punten toevoegen:
4. Jij en ik: hoe reageren wij op Gods aanbod?
5. Elkaar: wat doet geloven met je?
Vertel in elk geval aan de catechisanten dat ‘succesformules’ niet bestaan.
Maar het is wel goed om te weten (Kolossenzen. 4 : 6!) wat we kunnen
vertellen, in het geval dat…

Zoek nu iemand in de groep en lees het hem/haar voor.
Die reageert:
Dit vond ik het mooiste van je ‘kern’
Deze zin zou ik toevoegen...
Draai de rollen om en doe hetzelfde weer.
Schrijf jullie zinnen op een flapover. Vergelijk ze samen met elkaar. Wat komt steeds terug?
Wat moet dus in ieder geval aan bod komen wanneer wij ons geloof uitleggen?
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Eventueel kunt u verwijzen naar het bepaald niet perfecte getuigenis van Filippus
(zie avond 1). Dit kan sommigen misschien bemoedigen, al is het geen excuus om
er niet over na te denken wat wij zullen zeggen in dergelijke situaties.
Toelichting bij punt 5 :
Petrus spoort ons niet allereerst aan om precies te vertellen wat we geloven; hij
draagt de gemeente op om te vertellen van ‘de hoop die in u is’. Dit is de hoop die
wij hebben op God.
Wij zouden te kort doen aan de Here en aan het Evangelie, als we het geloof
alleen zouden presenteren als een aantal zaken die wij voor waar houden. Hoe
moeilijk het soms ook is, wij zullen ook iets mogen vertellen over wat dit met ons
doet. Dat doen we niet om onszelf in het middelpunt te stellen, maar om de Here
te verheerlijken.
Daarbij zijn er ook andere redenen waarom het belangrijk is dat we kunnen
vertellen waarom we geloven:
• mensen van nu zijn meer geïnteresseerd in emoties en ervaringen dan in
argumenten en kennis. Wij geloven dat ook kennis belangrijk is, maar er is meer
dan kennis alleen. Het Evangelie heeft wel degelijk ook te maken met emoties
en ervaringen;
• wanneer we iets vertellen over hoe wij de dingen beleven, zal het voor anderen
minder gemakkelijk zijn om allerlei discussies aan te zwengelen. Men kan
zeggen ‘dit beleef ik niet zo’, maar men kan moeilijk zeggen ‘daar ben ik het niet
mee eens’. Dit kan veel vruchteloze en moeizame discussies in betere sporen
leiden.
Deze informatie kunnen de catechisanten ook lezen op blz. 48.

Tijd: 10 minuten Inhoud/werkvorm:
Spreken zonder woorden (blz. 49)

Wat zeg ik? 2
spreken zonder woorden

1

Je kunt persoonlijk dingen
doen. Daarvoor heb je ook al
dingen bedacht (gebedslijst,
p.26). Bekijk die lijst nog eens.
Hiernaast staat nog een rij
dingen.
Lees de mogelijkheden om je
directe omgeving te bereiken
met het Evangelie. Kruis die
mogelijkheden aan, waarvan
je denkt dat je ze zou kunnen
gebruiken. Als je nog andere
ideeën of ervaringen hebt:
schrijf ze erbij!

Leg uit: We hebben nu een hele lessenserie gekeken naar evangelisatie/
getuige-zijn en vooral ook hoe we dat zelf kunnen zijn.
Nu gaan we kijken hoe we vanaf nu dit persoonlijk kunnen doen maar ook even
hoe we dat als gemeente gezamenlijk doen.
Neem blz. 49 voor. Laat ze de eerste opdracht eerst individueel invullen.

49
Persoonlijk

• leen een boek uit
• leen een dvd uit
• geef iemand een Bijbel of een folder over het geloof
• help iemand (bijv. kinderen uit school halen of naar school brengen,
oppassen, boodschappen enz.)

• nodig iemand uit voor een kerkdienst (misschien een bijzondere
kerkdienst)

• nodig iemand uit voor een evangelisatieactiviteit (bijv. een cursus over
het geloof)
nodig iemand uit voor een kerkactiviteit (bijv. een gezellige
gemeentedag, een sportdag of een jeugdverenigingsavond)

• begin een gesprek over het Evangelie
•
•
•
•

2

Als gemeente

Neem een jaarboekje van jullie gemeente voor.
Ga in groepjes van drie de onderstaande tabel invullen.
Je hebt hiervoor ongeveer 15 minuten.
Commissie

Wat doen ze?

Inventariseer welke commissies er zijn voor
evangelisatie. Schrijf ze in het vak en schrijf ook op wat
ze doen. Misschien heb je ook nieuwe ideeën, schrijf die
ook op.
Nieuwe ideeën

Avond 5

Wat zeg ik?

39
Verdeel daarna de groep in groepjes van 3 en laat ze de beide tabellen invullen.
Laat ze ook bespreken hoe ze zichzelf daarin zien. Hebben ze al een beetje een
idee waar ze zelf in zouden kunnen passen. (niet dat dit meteen moet)

50

Misschien zie je ook andere commissies die nog niet direct gericht zijn op
mensen buiten onze kerk maar die wel meer gericht zouden kunnen raken op
mensen buiten de kerk.
Misschien kun je voor hen ideeën opschrijven:

Commissie

Wat doen ze in die commissie?

Bespreek het nu na:
• Wat kunnen ze persoonlijk doen?
• In welke commissie zien ze zichzelf wel meewerken?
• Hebben ze nog nieuwe ideeën ingevuld?
Misschien zijn deze ideeën altijd goed om door te geven aan de bewuste
commissies (kunnen ze vast zelf wel voor zorgen).

Tijd: 10 minuten Inhoud/werkvorm
Vragen inventariseren voor interview
Voor de volgende avond is het de bedoeling iemand uit te nodigen
die later in zijn leven tot geloof is gekomen en hem / haar daarover te laten
vertellen (iemand uit jullie gemeente).
Zo’n verhaal laat heel vaak zien dat iemand tot geloof komt door een relatie met
een christen en ook dat daar tijd voor nodig is. Ook kan iemand vertellen wat
lastig was en wat juist heel goed was. Wat was zijn ervaring met mensen in de
kerk?
Ook is het vaak heel mooi om te horen hoe het geloof in God iemands leven
heeft veranderd. Dat is vaak heel boeiend, uitnodigend en enthousiasmerend
voor andere gelovigen.
Bespreek het volgende:
• We gaan de volgende keer … uitnodigen die tot geloof is gekomen. We willen
hem/haar laten vertellen hoe dat is gegaan.
• Heb jij misschien vragen die je hem/haar wilt stellen? Schrijf die op een post-it
blaadje.
Deze post-it’s kunt u ook meenemen naar huis voor een eventuele
voorbereiding. De catechisanten kunnen de vragen ook opschrijven op blz. 52

Bespreek met jouw groepje het volgende:
Bekijk eens welke dingen je aanspreken.

Welke commissie spreekt je aan?

Voor welke commissie kun jij je gaven inzetten (zie je stijlentest)?

Ideeën om meer naar mensen die
nog niet geloven, gericht te raken.

Wat zeg ik?
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van het cursusboek (notitiepagina). De vragen aan de geïnterviewde kunt u
bij voorbaat al mailen zodat hij/zij zich kan voorbereiden. Dat vinden mensen
vaak heel prettig.
In de handleiding voor de volgende avond staan nog meer voorbeeldvragen
(pag. 47). Vraag degene die wordt geïnterviewd ook of hij/zij de volgende keer
zijn of haar lievelingstekst uit de bijbel mee wil nemen.

Tijd: 5 minuten
Inhoud/werkvorm:
Thuisopdrachten doornemen (blz. 51)
Sluiting met gebed

Wat zeg ik? 3
thuisopdrachten na avond

5
51

1

Bijbelleesrooster
Lees in de komende week elke dag een stukje over praten over je geloof.

Johannes
2:1-11

Handelingen

Handelingen

3:1-10

9:10-19

4:1-26

Johannes

8:26-40

Handelingen

Filippenzen
9:19-23

2:1-13

1 Korintiërs

Stel jezelf bij het lezen de volgende vragen:

a Wat zegt dit gedeelte over God?
b Welke bemoediging ontvang ik door dit gedeelte?
c Wat kan ik ervan leren?
2 Elke dag bidden...

3 Favoriete bijbeltekst opzoeken

Ga door met bidden voor de mensen
op je lijst. Zoek naar manieren om hen
te dienen op de manier waarover het
de vorige keer ging.
Breng je ervaringen bij de Here. Juist
ook de ontmoedigende ervaringen…
Neem de tijd om na te denken over de
manieren waarop de Here je gebeden
verhoorde. Dank Hem daarvoor!

Bedenk deze week welke bijbeltekst
jij heel mooi vindt. Welke tekst geeft
jou troost, bemoediging? Of maakt je
blij? Welke bijbeltekst lees je graag?
Waarom is dit jouw favoriete
bijbeltekst?
Deze bijbelteksten gaan we de laatste
avond bekijken.

Beantwoord thuis alvast
de vragen 2a, 2b en 2c op paginga 55.

Avond 6
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6.

Dichtbij komen

DICHTBIJ KOMEN
AVOND

Leerdoelen
• De catechisanten horen de ervaringen van iemand die zelf tot geloof kwam
en kunnen dit koppelen aan het geleerde in de vorige avonden.
• Ze doorzien dat het geloof in God echt mensen verandert en dat mensen
daardoor anders in het leven staan.
• Dit maakt catechisanten enthousiast om zelf ook over hun geloof aan
anderen te vertellen.
Wat?

Middelen

Hoe?

Hoe lang?

Opening/terugblik
Uitleg van deze avond

Cursusboek blz. 53, 54

Gezamenlijk

5 minuten

Bij jezelf

Cursusboek blz. 55
Kaartjes, flaps
Bijbellezen

Gezamenlijk

10 minuten

Bij de ander

Cursusboek blz. 56
Interview
Bespreking interview

Gezamenlijk
Duo’s en gezamenlijk

15 minuten
10 minuten

Bij God

Cursusboek blz. 57

In drietallen

20 minuten

Evaluatie cursus

Cursusboek blz. 58
Geeltjes en flaps

In duo’s en gezamenlijk

10 minuten

Avond 6
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Lesopzet
Tijd: 5 minuten
Inhoud/werkvorm:
Opening en introductie (blz. 53, 54)
Heet iedereen van harte welkom vooral degene die geïnterviewd
wordt. Het is vaak heel spannend voor iemand om dit te doen. Stel hem/haar
even voor aan de groep.
Leg uit:
Deze avond bestaat uit een gedeelte waarin we …. laten vertellen hoe hij/zij
tot geloof is gekomen.
Probeer voor jezelf wat hij/zij vertelt te koppelen aan wat we allemaal geleerd
hebben. Daarna gaan we bespreken wat hij/zij allemaal verteld heeft.
Verder zijn er misschien extra onderdelen die genoemd werden bij de vorige
avond, die nu (nog eens) terugkomen. Benoem die ook even in dit overzicht.

Tijd: 10 minuten Inhoud/werkvorm:
Dichtbij komen: bij jezelf (blz. 55)
Laat de catechisanten hun lievelingsbijbeltekst op een kaartje

Dichtbij komen...1

schrijven. Laat iedereen zijn/haar kaartje op een poster plakken en ga samen
voor de posters staan. Bespreek de teksten met elkaar aan de hand van de

bij jezelf

55

1

Favoriete bijbelteksten

Schrijf op de kaartjes jouw eigen lievelingstekst . Plak
de kaartjes op de opgehangen posters. Ga met de hele
groep bij de posters staan. Iedereen (één voor één) leest
zijn eigen tekst voor.

2 Bespreek samen:
a Wat vind je mooi aan deze tekst?

vragen op blz. 55.

b Wat leer je in deze tekst over God?

Ook de geïnterviewde is van te voren gevraagd een mooie tekst uit de bijbel uit

c Wat is er troostvol of bemoedigend aan deze tekst?

te zoeken (lievelingstekst). Misschien durft hij/zij die zelf voor te lezen en ook
te vertellen waarom deze tekst hem/haar zo aanspreekt.

d

Lees je deze tekst regelmatig en wanneer vooral?
Misschien waren er andere deelnemers die hele mooie
teksten hadden. Hieronder kun je ze opschrijven.

Avond 6
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Tijd: 15 minuten
Inhoud/werkvorm:
Dichtbij komen: bij de ander (blz. 56)
Stel degene die het interview geeft nog iets gedetailleerder voor of
misschien wil hij/zij zelf wel vertellen wie hij/zij is en wat hij doet.
Neem dan voor de groep het interview af:
Laat hem/haar vooral veel vertellen.
De volgende vragen zouden gesteld kunnen worden:
• Ben je al van jongs af aan gelovig?
• Kun je in het kort vertellen hoe jij tot geloof gekomen bent?
• Wie waren daarin heel belangrijk?
• Hoe lang was de periode die je beschreven hebt?
• Kun je ons misschien een mooi ogenblik vertellen uit de periode dat je tot
geloof gekomen bent of misschien ook een mooi moment in de kerk?
• Waren er ook minder mooie momenten in deze periode?
• Dat kan zijn in je persoonlijke geloofsgroei, maar ook misschien in de kerk.
• Hoe zouden we als kerk gastvrij of gastvrijer kunnen zijn, denk je?
• Heeft het geloof jouw leven veranderd?
• Zijn er dingen in jouw mening/doen veranderd nu je bent gaan geloven?
Vraag aan het eind of er nog meer vragen zijn vanuit de groep.
Bedank de geïnterviewde hartelijk voor het interview en de voorbereiding.
Misschien wil hij/zij de rest van de avond ook wel blijven om mee te doen met
de volgende dingen.

Tijd: 10 minuten Inhoud/werkvorm:
Bespreking interview (blz. 56)
Bespreek nu of genoemde dingen herkenbaar waren of zij dat ook zo
hebben ervaren of toch anders. Zien de catechisanten dingen terug die we in de
vorige avonden besproken hebben?
Laat ze dit eerst in duo’s bespreken. Daarna gezamenlijk.

Dichtbij komen... 2
bij de ander

56
Interview

Noteer hieronder opvallende punten of verrassende dingen
uit het interview:

Bespreek eerst in tweetallen
en daarna als groep:

a Wat vond je van het interview. Ben je te weten gekomen wat
je wilde weten?

b Waren er opvallende uitspraken of verrassende dingen in het
interview?

c Kun je dingen benoemen die in het interview naar voren

kwamen en die we in de vorige lessen besproken hebben?

Dichtbij komen

Avond 6

44
Tijd: 20 minuten Inhoud/werkvorm
Dichtbij komen: bij God (blz. 57)
Het is de bedoeling om deze avond ook samen in kleine groepen voor
elkaar te gaan bidden. Voor een aantal mensen is dit moeilijk. Daarom is het
nodig om bij het samenstellen van de groepjes bewust de mogelijkheid op te
laten dat één iemand voor de andere twee bidt. Niet iedereen hoeft hardop te
bidden. Probeer dus de groepen zo in te delen dat er in elke groep iemand zit
die hardop voor de anderen durft te bidden.

Dichtbij komen... 3
bij god

57
Samen bidden, elkaar het goede wensen…

Ga nu in groepen van 3 bij elkaar zitten. Vul de onderstaande
tabel eerst voor jezelf in. Bespreek de gebedspunten
samen en bid vervolgens binnen je groepje de genoemde
gebedspunten.

Je kunt ervoor kiezen dat één iemand binnen je groepje alle
gebedspunten bidt. Je kunt ook afspreken dat iedereen voor
iemand anders bidt (bijvoorbeeld: jij bidt voor degene die
rechts naast je zit en zo doet iedereen dat).

Dit heb ik over God geleerd de afgelopen avonden

Gebedspunt

Dit heb ik over mezelf geleerd de afgelopen avonden

Gebedspunt

Dit heb ik over de mensen binnen mijn netwerk geleerd

Gebedspunt

Als je voor een ander gaat bidden, probeer er dan zorg voor
te dragen dat je goed gevraagd hebt wat je zult bidden.
Bevraag elkaar dus goed op de gebedspunten zodat ze

duidelijk zijn. Neem samen even de tijd om het gebed voor te
bereiden. Als je de gebedspunten hebt besproken, kun je hier
opschrijven wat je voor die ander gaat bidden.

Gebedspunten die ik voor een ander ga bidden:

Kijk ook voor de avond begint of er ruimte is in andere zaaltjes om dit
gescheiden van elkaar uit te voeren.
Vertel het volgende:
We hebben onszelf en elkaar door deze cursus beter leren kennen. We hebben
hopenlijk samen ook meer over God geleerd. We hebben gezien dat het gebed
heel belangrijk is. Zelfs de start van alles wat we doen. Daarom gaan we nu in
kleine groepn bidden voor elkaar. Zo kun je op een meer persoonlijke manier
voor elkaar bidden en kunnen we nog meer voor elkaar betekenen als afsluiting
van deze cursus.
Bekijk samen de opdrachten op blz. 57. Leg de opdrachten uit en vraag of het
duidelijk is. Verdeel de groep in drietallen en spreek een eindtijd af. Laat de
catechisanten in drietallen de opdrachten uitvoeren.

Je weet nu veel van elkaar. Je hebt samen veel dingen
besproken en voor elkaar gebeden. Schrijf nu in de boekjes
Ik wens jou:

van de andere 2 deelnemers binnen je groepje een wens voor
hem/haar.
Ik wens jou

deze wens komt van

deze wens komt van
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Tijd: 10 minuten Inhoud/werkvorm:
Evaluatie (blz. 58)
Evaluatie cursus:
Laat ze de vragen van blz. 58 bespreken in duo’s. Niet te lang (7 minuten).
Bespreek dit daarna op de volgende manier:
Teken de lijnen van vraag 1,2 en 3 op een poster (formaat halve flap) en schrijf
vraag 4 en 5 ook op een poster. Laat de catechisanten stickertjes plakken bij de
lijnen van vraag 1, 2 en 3 op de plek van hun keuze. Laat ze hun antwoorden op
vraag 4 en 5 in één kernwoord op een post-it schrijven en ook opplakken op de
bijbehorende poster.
Bespreek dit gezamenlijk.
Rond daarna deze avond en deze cursus af met een afsluitende opmerking.
Dit kan gaan over de doelstelling van de cursus, de sfeer tijdens de avonden of
over de gesprekken.
Wens iedereen toe dat ze steeds meer mogen groeien in het evangeliseren
en dat ze Gods zegen mogen ervaren bij de gesprekken met bekenden over
God.

Tijd: 5 minuten
Inhoud/werkvorm:
Sluiting met een kort gebed of een lied

Evaluatie
evaluatie

58
Bespreek het volgende in duo´s:

1

Is je kennis over de bijbel toegenomen?

2

Is jouw kennis over evangelisatie / getuige- zijn toegenomen?

3

Heb je ideeën/handreikingen gekregen hoe je zelf getuige kunt zijn?

niet

niet

niet

4 Waren er nieuwe

weinig

weinig

weinig

ontdekkingen en eye-openers?

veel

veel

veel

heel veel

heel veel

heel veel

5 Waren er dingen die verwarrend

waren, die juist niet goed waren
voor jou?

Jezus zegt in Matteüs 5 dat we het zout van de
aarde zijn. Zoals zout het eten smaakvoller maakt
zo zegt Jezus dat je leven ‘smaakvoller’ wordt als je

STROOI zout...

Magazine over Evangelisatie,16e jaargang / nr.1, n

VOOR JOireNOpdracht
GEREN

in God gelooft. Een klein beetje zout kan een hele
pan eten pittiger maken. Blijkbaar beïnvloedt zout

Missiona

ook zijn omgeving.
Is dat ook zo met de jongeren in onze kerk? Ervaren
zij dat hun leven ‘smaakvoller’ is omdat ze bij God
horen? Laten zij zien dat zij het zout van de aarde
zijn?
En geven wij als volwassenen daarin een goed
voorbeeld?

ROND DE TAFEL /// P.11

Hoe bereik
je mensen?

een
cursus in

6

avonden

DE GEHEIME GAST /// P. 22

StrooiZout is een cursus die geschreven is om
tijdens catechisatie en verenigingsavonden met jonge
mensen te praten over hun missionaire opdracht.
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten. De
bijeenkomsten duren ongeveer een uur. Het is de
bedoeling dat het afwisselende avonden worden met
veel verschillende werkvormen.

Een niet-christen rappo
over een bezoek aan een
De jouwe?
ZOUT AAN TAFEL /// P. 28

In je eigen straat maak
makkelijkst contact

