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43.  Evangelisatie 
 

Kringleider

 
DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER 

De kringleden helpen: 
1.  om de belangrijke evangelisatieprincipes op te pakken. 
2.  om ervaring op te doen door één les van de 

ontdekkingsgroep mee te maken. 
 
I. AANBIDDING (14 min.) 

1. Gebed. 

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden 
van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem. 

2. Meditatie. 

Thema: God prijzen omdat Jezus Christus verloren 
mensen zoekt. 

Lees onderstaand Bijbelgedeelte en bespreek de vragen. 
 
Lucas 15:1-7  
1 Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om 
naar Hem te luisteren. 2 Maar zowel de Farizeeën als de 
schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man 
ontvangt zondaars en eet met hen.’  
3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4 ‘Als iemand 
van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is 
geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de 
woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te 
gaan tot hij het gevonden heeft? 5 En als hij het gevonden 
heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6 en gaat 
hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen 
en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het 
schaap gevonden dat verdwaald was.” 7 Ik zeg u: zo zal er 
in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot 
inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die 
geen inkeer nodig hebben. 
 
a.  Wat was de houding van de godsdienstige Farizeeën 

ten aanzien van verloren mensen? 
b.  Wat is de houding van oprechte christenen ten aanzien 

van verloren mensen? 
c.  Wat gebeurt er in de hemel wanneer één niet-christen 

tot geloof in Jezus Christus komt? 

3. Aanbidding. 

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee 
zinnen) God aanbidden, want de Zoon van de mensen is 
gekomen om de verlorene te zoeken en te redden (Lucas 
19:101). 
 

                                                           
1 Lucas 19:10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden 
wat verloren was. 

II. INLEIDING THEMA (1 min.) 

Het thema voor deze bijeenkomst is: 
Evangelisatie. 

Lees voor of leg uit. 
Een van de beste manieren om evangelisatie te leren is 
door gewoon mee te doen met een ontdekkingsgroep. 
Onder begeleiding van een groepsleider leer je met je niet-
christelijke vriend of familielid te praten over de waarhe-
den van de Bijbel, over Jezus Christus, wat Hij gedaan 
heeft, wie Hij is en hoe verschillende mensen een persoon-
lijke relatie met Hem aangingen.  
 
III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.) 

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen 
of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille 
tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft. 

Thema: Evangelisatie 

Dag 1 Jesaja 43:1-13. 
Gods bedoeling gedurende de oudtestamentische 
periode was dat Israël Hem bekend zou maken 
aan de volken in de wereld. 

Dag 2 Matteüs 4:17-25. 
Jezus betrekt zijn discipelen in de verkondiging 
van het evangelie en het vissen van mensen. 

Dag 3 Lucas 10:1-24. 
Jezus stuurt zijn discipelen met een boodschap, 
met gezag en met zijn zegen erop uit. 

Dag 4 Handelingen 13:38-52. 
Mensen komen tot geloof, maar er is ook 
tegenstand en vervolging. 

Dag 5 1 Korintiërs 9:19-23. 
Ga naast de verloren mensen staan om hen te 
redden. 

Dag 6BS Matteüs 9:1-38. 
Jezus geneest, getuigt en onderricht mensen. 

Dag 7 Jeremia 18:1-12. 
God redt wie breekt met zijn kwalijke praktijken. 

Dag 8 Ezechiël 33:1-20. 
God heeft geen vreugde in de dood van een 
slecht mens. 

Dag 9 Daniël 4:25-38. 
God wil dat iedereen erkent dat Hij boven het 
koningschap van de mensen staat. 

Dag 10 Hosea 4:1-9. 
Gods volk gaat te gronde door gebrek aan kennis 
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IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.) 

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling 
van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra 
gespreksstof dienen. 

1. Bespreking studie 

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de 
onderstaande vragen: 

Thema: Evangelisatie en de ontdekkingsgroep. 

a.  Wat zijn belangrijke evangelisatieprincipes? 
b.  Wat is het doel van de ontdekkingsgroep? 
c.  Wat kenmerkt de ontdekkingsgroep? (Antwoord: Dat 

een christen een niet-christelijke gast (vriend, 
familielid, buurman, collega etc.) meeneemt en betrekt 
bij het ontdekken van de waarheden in de Bijbel 
samen met andere koppels in een normale omgeving - 
de huiskamer). 

d.  Welke soort vragen stelt de groepsleider in de 
ontdekkingsgroep? 

e.  Wat is de bedoeling van de samenvattende illustratie 
op het whiteboard of het vel papier? 

2. Toewijding 

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en 
hun antwoord opschrijven in hun map: 
Met wie zou jij een ontdekkingsgroep kunnen beginnen? 

3. Persoonlijke uitwisseling 

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en 
toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over 
(zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat 
iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder? 
 
V. MEMORISATIE (5 min.) 

1. Overhoring. 

Laat de kringleden twee aan twee elkaars 
memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen). 

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers. 

Verduidelijk het memorisatievers. 
 

EVANGELISERENDE BIJBELSTUDIE 

Handelingen 17:3 

Aan de hand van teksten uit de Schrift  
toonde hij aan  

dat de Messias moest lijden en sterven  
en daarna uit de dood moest opstaan.  

‘Deze Messias,’ zo zei hij,  
‘is Jezus, die ik u nu verkondig. 

 
Handelingen 17:3 (NBV) 

 

 

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.) 

Thema: Wie bent U, Heer? 

1. Bijbelstudie. 

Gebruik de methode voor de ontdekkingsgroep (zie 
studie) en bestudeer:  

Matteüs 9:1-38. 
1 Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn 
eigen stad. 2 Daar probeerden een paar mensen een 
verlamde bij Hem te brengen die op een draagbed lag. Bij 
het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees 
gerust, uw zonden worden u vergeven.’ 3 Daarop zeiden 
enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Wat een godslasterlijke 
taal! 4 Jezus doorzag hun gedachten en zei: ‘Waarom hebt 
u zulke boosaardige gedachten? 5 Wat is gemakkelijker, te 
zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op en 
loop”? 6 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht 
heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij tegen 
de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 7 En 
hij stond op en ging naar huis. 8 Bij het zien hiervan 
werden de mensen met ontzag vervuld en ze loofden God, 
om de macht die Hij aan mensen heeft verleend. 
 
9 Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis 
een man zitten die Matteüs heette, en Hij zei tegen hem: 
‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem. 10 Toen Hij 
thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot 
aantal tollenaars en zondaars, die samen met Hem en zijn 
leerlingen aan de maaltijd deelnamen. 11 De Farizeeën 
zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw 
meester met tollenaars en zondaars?’ 12 Hij hoorde dit en 
gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter 
nodig, maar zieken wel. 13 Overdenk eens goed wat dit 
wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben 
niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar 
zondaars.’ 
 
14 Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij Hem 
en vroegen: ‘Waarom vasten wij en de Farizeeën wel 
regelmatig, en uw leerlingen niet?’ 15 Jezus antwoordde: 
‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de 
bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de 
bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze 
vasten. 16 Niemand verstelt een oude mantel met een lap 
die nog niet gekrompen is. Want dan trekt de nieuwe lap 
de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. 17 
Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. 
Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en 
gaan de zakken verloren. Maar gaat de nieuwe wijn in 
nieuwe zakken, dan blijven beide behouden.’ 
 
18 Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider 
van de synagoge naar hen toe die voor Jezus neerviel en 
zei: ‘Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en 
leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.’ 19 Jezus stond 
op en volgde hem met zijn leerlingen. 20 Plotseling 
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naderde hen van achteren een vrouw die al twaalf jaar aan 
bloedverlies leed. Ze raakte de zoom van zijn bovenkleed 
aan, 21 want ze dacht: Als ik alleen zijn bovenkleed maar 
kan aanraken, zal ik al genezen worden. 22 Jezus draaide 
Zich om, en bij het zien van de vrouw zei Hij: ‘Wees 
gerust, uw geloof heeft u gered.’ En vanaf dat moment was 
de vrouw genezen. 
 
23 Toen Jezus bij het huis van de leider van de synagoge 
aankwam en er de fluitspelers en de luid weeklagende 
menigte zag, 24 zei Hij: ‘Ga naar huis, het meisje is 
immers niet gestorven, ze slaapt.’ Men lachte smalend. 25 
Nadat iedereen was weggestuurd, ging Hij naar binnen. 
Hij pakte het meisje bij de hand, en ze stond op. 26 Het 
verhaal hierover verspreidde zich in de hele omgeving. 
 
27 Toen Jezus van daar verderging, volgden Hem twee 
blinden die luidkeels riepen: ‘Heb medelijden met ons, 
Zoon van David!’ 28 En nadat Hij een huis was 
binnengegaan, kwamen de blinden naar Hem toe. Jezus 
vroeg hun: ‘Gelooft u dat Ik dit kan doen?’ Ze 
antwoordden: ‘Zeker, Heer!’ 29 Daarop raakte Hij hun 
ogen aan en zei: ‘Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren.’ 
30 En hun ogen gingen open. Jezus waarschuwde hen 
uitdrukkelijk: ‘Zorg ervoor dat niemand het te weten 
komt!’ 31 Maar na hun vertrek verspreidden ze het nieuws 
over Hem in de hele omgeving. 
32 Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand 
bij Hem die bezeten was en niet kon spreken. 33 Nadat de 
demon was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De 
mensenmassa stond versteld, men zei: ‘Zoiets hebben we 
in Israël nog nooit gezien!’ 34 Maar de Farizeeën zeiden: 
‘Het is dankzij de vorst der demonen dat Hij demonen 
kan uitdrijven.’ 
 
35 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er 
onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws 
over het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. 
36 Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij 
medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos 
uitzagen, als schapen zonder herder. 37 Hij zei tegen zijn 
leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig 
arbeiders. 38 Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij 
arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ 

2. Nadruk. 

Jezus Christus openbaart aan mensen wie Hij is en wat 
Hij kwam doen. 

3.Uitleg voor de kringleider. 

Werkwijze: de ontdekkingsgroep. 
 
a. Introduceren. 
De groepsleider legt uit dat het doel van de 
ontdekkingsgroep is om de waarheden in de Bijbel met 
betrekking tot God, de mens en het leven te ontdekken. 
  
b. Lezen. 
Lees Matteüs 9:1-38. Iedere deelnemer leest één vers. 
Daarna leest iedereen dit Bijbelgedeelte nog een keer voor 
zichzelf.  
 
c. Vragen. 
De groepsleider heeft de volgende vragen voorbereid en 
stelt deze één voor één:  
Vraag 1.  Hoe toont Jezus zijn belangstelling voor mensen 

als individuen?  
Vraag 2.  Welk aspect van de persoonlijkheid van Jezus 

wordt geopenbaard in de genezing van de 
verlamde? 

Vraag 3. Wat bedoelt Jezus als hij zegt, “De oogst is wel 
groot, maar arbeiders zijn er weinig”?  

Vraag 4.  Hoe reageerden de verschillende mensen in dit 
hoofdstuk op Jezus Christus?  

 
Bespreek iedere vraag eerst in koppels. Neem daar een paar 
minuten de tijd voor. Zet dan de bespreking voort in de 
hele groep.  
 
d. Bespreken. 
Luister naar de ontdekkingen van de verschillende koppels 
en bespreek het antwoord op de vraag.  
 
e. Samenvatten. 
De groepsleider maakt een samenvatting van het antwoord 
van elke vraag door gebruik te maken van de 
ontdekkingen in de groep.  
 
Aan het einde tekent hij een samenvattende illustratie op 
een bord of vel papier.  
De samenvattende illustratie van Matteüs 9:1-38 kan er 
als volgt uitzien (zie onderstaande illustratie). 
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 CHRISTUS  
Jezus zag hun geloof 

  
 
 
 

Vóór de ontmoeting 
met Jezus 

Ik ben gekomen om zondaars
tot bekering te roepen. 

(9:13) 

Na de ontmoeting 
met Jezus 

Sommige mensen weten 
dat ze zondaren zijn. 
- nog niet vergeven. 
- sociaal verstoten 
- geestelijk ziek 
Sommige mensen denken  
dat ze rechtvaardig zijn,  
maar zijn dat niet. 

 De man wordt echt vergeven.
Hij wordt echt genezen. 
 
Door al deze dingen te doen 
toont Jezus wie hij is. 

 
Jezus heeft gezag om zonden te vergeven. 

Hij vergeeft zonden daadwerkelijk. 
Hij geneest de verlamde man. 

Hij geneest de zieken. 
Hij wekt de doden op. 

Het nieuwe leven van God vraagt om een nieuw hart! 
Jezus vraagt, “Geloof je dat ik dit kan doen?” (9:28) 

 
VII GEBED ( 8 min.) 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat ieder-
een in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) naar 
God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem 
leerde. 
 
Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) 
en voor anderen (Kolossenzen 4:12). 

 

VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.) 

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer 
uit. 
 


