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Evangelisatie  
Een discipelschapstraining om 

christenen toe te rusten voor het 

werk in zijn dienst, tot opbouw 

van het Lichaam van Christus 
(Efeziërs 4:11-16) 

43 
 

STILLE TIJD 

Thema: Evangelisatie 

Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een 

ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en 

overdenken van zijn Woord. 

Bid, praat met Jezus en maak een paar korte 

aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten. 

Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi 

of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt. 

 

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 

(alternatieve vertaling)1. 

Denk na over Efeziërs 6:18-20. 

Bid dat God je vrijmoedigheid geeft om het evangelie 

bekend te maken. 

Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit 

naar wat God doet (Psalm 5:4). 

 

STUDIE 

Thema: Evangelisatie en de ontdekkingsgroep 

Lees studie 43 goed door voor de volgende bijeenkomst. 

Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je 

kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de 

antwoorden. 

 

BIJBELSTUDIE 

Thema: Wie bent U, Heer? 

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende 

bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer 

te lezen.  

Gebruik hierbij de ‘5 stappen-methode’ voor bijbelstudie. 

Het bijbelgedeelte is: Matteüs 9:1-38. 

 

MEMORISATIE 

Motivatie.  

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). 

Jij ook? 

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit 

de vertaling die jouw voorkeur heeft. 

 

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) 

 

    

    

 
1 De NBV vertaalt Hosea 4:6 als volgt: “Mijn volk komt 

om doordat het met Mij niet vertrouwd is. Jij wilde het 

niet met Mij vertrouwd maken, daarom wil Ik niets meer 

met jou te maken hebben: je zult Mij niet meer als priester 

dienen. Jij hebt de wet van je God verwaarloosd, daarom 

zal Ik jouw kinderen verwaarlozen.”  

De NBG vertaalt het als volgt: “Mijn volk gaat te gronde 

door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen 

hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult 

zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal Ik ook 

uw zonen vergeten.”   
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43. Evangelisatie en de 
ontdekkingsgroep 

Er zijn veel manieren om het evangelie door te geven. 
Bijvoorbeeld persoonlijke evangelisatie, evangelisatie 
in kleine groepen of evangelisatie door middel van een 
grote campagne. Of evangelisatie door middel van 
zang, muziek en drama. Of door middel van boeken, 
posters, radio, televisie en internet. Een voorbeeld van 
evangelisatie door middel van een kleine groep is ‘de 
ontdekkingsgroep’. In een ontdekkingsgroep bespreekt 
een klein groepje mensen de Bijbel op een manier die 
ze helpt om de boodschap van het evangelie zelf te 
ontdekken. Wat zijn nu bijbelse principes voor 
evangelisatie en hoe kun je zo’n ontdekkingsgroep 
beginnen? 

A. Bijbelse principes voor evangelisatie 

1. Bid voor niet-christenen 

Bid geregeld en aanhoudend voor familie, vrienden, 

klasgenoten, buren etc. Let op wat God dan doet! 

(Kolossenzen 4:2-4). Bid of God hun hart opent en hun 

leven aanraakt (Handelingen 16:14). Door gebed geef je 

aan dat je afhankelijk bent van God. Alleen Hij kan 

werken in het hart en het leven van deze mensen. 

2. Raak betrokken in het leven van niet-christenen 

Jezus ging naar plaatsen waar mensen bijeenkwamen 

(feesten, maaltijden, synagogen, straten) (Johannes 

2:1,12). Jezus raakte betrokken bij wat er gebeurde en kon 

zo van betekenis zijn en een positieve invloed hebben op 

zijn omgeving (Handelingen 10:38). De profeten, Jezus 

Christus en de apostelen leefden een voorbeeldig leven 

onder de mensen. Ze raakten betrokken bij de activiteiten 

van deze mensen, leefden mee met hun moeilijkheden en 

toonden interesse voor hun levens. Raak daarom ook 

betrokken bij de levens van niet-christenen. Deel jouw 

leven ook met hen. De kwaliteit van je leven, je betrouw-

baarheid, trouw, oprechtheid, vrijgevigheid, persoonlijke 

interesse, hulpvaardigheid en liefde kunnen hun wan-

trouwen en afkeer voor Jezus Christus wegnemen en ze 

naar een persoonlijke relatie met Jezus Christus leiden. 

3. Betrek de niet-christenen in jouw leven 

Jezus nodigde mensen uit om bij zijn leven betrokken te 

raken (Johannes 1:38-39a). Wek de belangstelling van 

niet-christenen op door ze uit te nodigen in jouw leef-

wereld. Leef een voorbeeldig leven in jouw eigen huis. 

Open je huis voor anderen. Nodig niet-christenen uit om 

hen te laten zien wie christenen zijn en wat ze doen. 

Betrek hen in jouw activiteiten en relaties met andere 

christenen. Laat de niet-christenen toe om van dichtbij en 

voor een wat langere tijd te ontdekken dat een leven met 

Jezus Christus en met andere christenen een positieve 

invloed op je leven kan hebben. Je boodschap wordt 

geloofwaardig door het uit- en voor te leven (Matteüs 

6:16; 23:3). 

    

4. Gebruik de Bijbel bij evangelisatie 

Alleen door het horen van de woorden in de Bijbel 

kunnen niet-christenen tot geloof in Jezus Christus komen 

(Romeinen 10:14-17). Laat de niet-christen zelf de Bijbel 

lezen en de waarheden daarin ontdekken (Handelingen 

8:30-31,35). Dat is het doel van een ontdekkingsgroep die 

wekelijks bij elkaar komt om de Bijbel te lezen, te onder-

zoeken en te bespreken. Gebruik de principes van Hande-

lingen 17:2-4 (HSV) in de ontdekkingsgroep:  

a. Bespreken. Een bespreking/gesprek (Grieks: dialoog, 

discussie) aangaan vanuit de waarheden in de Bijbel 

(vers 2). 

b. Uitleggen. De Bijbel ‘openen’ (Grieks), d.w.z. de 

moeilijke bijbelgedeelten goed verklaren (vers 3a). 

c. Aantonen (Grieks). Aan de hand van andere bijbelge-

deelten de waarheden over God en Jezus Christus en 

zijn dood en opstanding ‘uiteenzetten’ (vers 3b). Het 

doel van de ontdekkingsgroep is om samen met 

anderen de waarheden in de Bijbel over God, de 

mensen en het leven te ontdekken en te bespreken. 

Help de niet-christen om te ontdekken wat de Bijbel 

echt zegt, vooral over de volgende vragen: 

Wie is God en hoe wil Hij met ons een relatie aangaan? 

Wie is Jezus Christus, wat heeft Hij op aarde gedaan en 

wat doet Hij nu? 

Hoe ziet een leven zonder Jezus Christus er uit en waar 

leidt dat toe? 

Hoe ziet een leven met God er uit en waar leidt dat toe? 

Hoe kan een mens een vertrouwelijke relatie met God 

aangaan en deze relatie ervaren?  

5. Laat niet-christenen zelf de antwoorden ontdekken 

In plaats van te preken en te leren is het beter om de niet-

christen zelf te laten nadenken, zelf de waarheid te laten 

ontdekken en zelf tot een eigen overtuiging te laten komen 

(Lucas 10:25-28; Handelingen 17:11). Doe dat door juis-

te vragen te stellen en hem te laten nadenken over de bete-

kenis en de gevolgen van wat hij leest. Het maakt een die-

pere indruk op mensen wanneer ze de waarheden zelf ont-

dekken. Ze zullen de waarheden dan langer onthouden. 

6. Laat niet-christenen de waarheid begrijpen in het 
kader van wat hij nodig heeft (zijn behoeften) 

Houd rekening met zowel de goede als slechte aspecten 

van de cultuur van je gesprekspartner(1 Korintiërs  

9:19-23, zie les 20). Laat de niet-christen ontdekken dat 

de bijbelse waarheden belangrijk zijn voor wat hij nodig 

heeft in zijn leven (Lucas 4:18-19) en dat God kan 

voorzien in zijn behoefte(n)! Mensen kunnen hele 

verschillende behoeften hebben (Matteüs 9:36):  

a. Lichamelijk: als mensen ziek, moe, uitgeput, hongerig 

of arm zijn. 

b. Emotioneel: als mensen zich hulpeloos en onzeker voe-

len, niet weten wie ze nou eigenlijk echt zijn, niet van 

zichzelf houden, in stress leven of diep gekwetst zijn. 

c. Geestelijk: als mensen zonder een Herder. Mensen 

kunnen zich schuldig voelen of erg schamen voor wat 
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ze gedaan hebben of voor wat er met hen gebeurd is. 

Ze kunnen verbitterd zijn en een wrok hebben tegen 

iemand. Ze kunnen opstandig zijn tegen God. Soms 

zijn ze gewoon geestelijk en moreel de weg kwijt. 

d. Gedrag: als mensen gebonden zijn aan een slechte 

gewoonte (leugens, seks, drugs, gokken, enz.) of 

gevangen zijn in een slechte relatie of op zoek zijn naar 

iets wat de leegte in hen kan opvullen. De meeste 

mensen zijn gebonden. Anderen zijn passief geworden, 

doen helemaal niks meer en bouwen ook geen nieuwe 

relaties meer op. 

7. Help niet-christenen om de waarheid te betrekken 
op zijn eigen leven 

Stimuleer en geef gelegenheden aan de niet-christen om de 

waarheid aan te nemen en Jezus Christus in zijn hart en 

leven aan te nemen (Marcus 1:15; Handelingen 3:19; 

2 Korintiërs 5:20; 6:1-2). 

God gaf de Bijbel niet alleen aan ons om antwoorden te 

geven op onze vragen. Hij gaf de Bijbel ook om onze 

levens echt te veranderen! Het werkt het best als je dit 

bespreekt in een persoonlijk gesprek met de niet-christen. 

    

B. De ontdekkingsgroep 

De ontdekkingsgroep bestaat uit een groepje christenen 

die ieder een niet-christen uitnodigen om met elkaar be-

paalde waarheden in de Bijbel te ontdekken en te bespre-

ken. De ontdekkingsgroep wordt gekenmerkt door lezen, 

ontdekken, bespreken, verklaren, bewijzen uit de Bijbel en 

samenvatten evenals in Handelingen 17:1-4,11. Er vindt 

geen verkondiging, onderwijs of uitdaging tot een 

beslissing plaats! Het kenmerk van de ontdekkingsgroep is 

juist dat iedereen deelneemt aan de ontdekking en de 

bespreking!  

1. De plaats, de sfeer en de activiteiten 

Kies een rustige plaats. Houd de groep klein, onofficieel 

en informeel. Gebruik alleen de Bijbel. Laat het niet 

langer duren dan 60-90 minuten. Het is beter om geen 

typisch christelijke activiteiten zoals zang, gebed en een 

preek te doen. Je wilt de niet-christenen namelijk niet 

afschrikken. De enige activiteiten in de ontdekkingsgroep 

zijn: met elkaar omgaan in een aangename sfeer en de 

Bijbel met elkaar lezen en bespreken. Je zou soms wel wat 

rustige muziek op de achtergrond aan kunnen zetten. Je 

zou ook van te voren met elkaar kunnen eten en of na 

afloop met elkaar wat kunnen drinken. 

2. De deelnemers 

Iedere christen nodigt één niet-christen uit voor de 

ontdekkingsgroep. De christenen kunnen zeggen dat de 

bedoeling is om de waarheden over God, de mens en het 

leven vanuit de Bijbel te ontdekken en met elkaar te 

bespreken. Iedere christen komt samen met zijn niet-

christelijke gast naar de ontdekkingsgroep, hij zit naast 

hem, vormt een koppel met hem en vertrekt ook weer 

samen met hem. 

3. De introductie en de opzet 

Na het eten of de koffie verwelkomt de groepsleider 

iedereen. Iedereen stelt zichzelf even voor. De leider legt 

vervolgens de bedoeling en de gang van zaken uit: er 

wordt een bepaald bijbelgedeelte twee keer gelezen en dan 

worden er meestal drie vragen gesteld. Elke vraag wordt 

eerst door de koppels zelf besproken en daarna in de 

groep. De leider vat de bespreking van elke vraag samen. 

Hij sluit ook de bijeenkomst bijtijds af met een 

samenvatting of een samenvattende illustratie te tekenen. 

4. Het lezen van de Bijbel 

Alle deelnemers gebruiken dezelfde bijbelvertaling. Het is 

heel handig om extra Bijbels, papier en potloden beschik-

baar te hebben. Iedereen neemt deel aan het hardop voor-

lezen van het bijbelgedeelte door om de beurt één vers te 

lezen. Daarna leest iedereen het hele bijbelgedeelte nog 

een keer voor zichzelf. 

5. De vragen voor de discussie 

De leider gebruikt vragen die de deelnemers zullen helpen 

om de waarheden van het evangelie uit dát specifieke 

bijbelgedeelte te ontdekken en te bespreken. Hij beperkt 

zich tot drie vragen. Eén vraag over “wat Jezus doet”. Eén 

vraag over “wie Jezus is”. En één vraag over “hoe mensen 

persoonlijk ten opzichte van Jezus staan”.

  

“Wat doet Jezus Christus?”“Wat doet Jezus Christus?”“Wat doet Jezus Christus?”“Wat doet Jezus Christus?”    Voorbeeldvragen:Voorbeeldvragen:Voorbeeldvragen:Voorbeeldvragen: 

Hoe toont Jezus zijn interesse in mensen als individuen?  

Hoe bewijst Jezus dat Hij mensen en hun werkelijke behoeften begrijpt? 

Hoe verschilt de houding van Jezus met die van zijn tijdgenoten?  

Hoe pakt Jezus een specifiek probleem uit het leven aan? (zoals onwetendheid, 

ziekte, vooroordeel, hardheid van hart, zelfzucht, tegenstand, dood)  

Hoe laat Jezus zien dat Hij mensen kan helpen?  

Hoe toont Jezus dat Hij gezag heeft over een bepaalde situatie of levensterrein?  

Wat is het belang van wat Jezus hier doet? Welke impact heeft zijn daad op de 

mensen?  

Wat is de betekenis van wat Jezus hier zegt? Waarom zegt Hij dit? 

Waarom doet Jezus iets? Bijvoorbeeld. Waarom kwam Hij naar de aarde?  

Wat leren wij over de menselijke natuur van Jezus uit zijn woorden en daden? 

“Wie is Jezus Christus?” Voorbeeldvragen:“Wie is Jezus Christus?” Voorbeeldvragen:“Wie is Jezus Christus?” Voorbeeldvragen:“Wie is Jezus Christus?” Voorbeeldvragen: 

Welk uniek aspect van zijn persoonlijkheid wordt door deze gebeurtenis 

geopenbaard?  

Wat zegt Jezus hier over Zichzelf?  

Wat bedoelt Jezus als Hij (bv.) zegt dat Hij ‘het licht van de wereld’ is?  

Wie denken de mensen dat Jezus is?  

Wat zei een profeet honderden jaren geleden over Jezus? 

“Hoe staan mensen persoonlijk ten opzichte van Jezus?” Voorbeeldvragen:“Hoe staan mensen persoonlijk ten opzichte van Jezus?” Voorbeeldvragen:“Hoe staan mensen persoonlijk ten opzichte van Jezus?” Voorbeeldvragen:“Hoe staan mensen persoonlijk ten opzichte van Jezus?” Voorbeeldvragen: 

Hoe reageerden verschillende mensen op de woorden en daden van Jezus?  

Hoe wil Jezus Christus met ons omgaan? 

Wat verwacht Jezus Christus van ons?  

Wat moet een mens volgens Jezus doen om een persoonlijke relatie met Hem te 

hebben? 

Welke veranderingen traden op in de persoon die ging geloven?  

Wat kan een gelovige verwachten te ontvangen uit een persoonlijke relatie met 

Jezus?  

Wat zijn de gevolgen als je een persoonlijke relatie met Jezus Christus begint?  

Wat zijn de gevolgen voor mensen die een relatie met Jezus Christus verwerpen? 

Welke argumenten gebruiken mensen om niet in Jezus Christus te geloven?  

Wat is de betekenis van (bv.) het woord ‘geloven’ of ‘Jezus aannemen in je hart 

en leven’?  

Hoe kan een persoon praktisch (bv.) ‘Jezus aannemen in zijn hart en leven’? 
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6. Ontdekken en bespreken 

a. Communicatie over en weer. De ontdekkingsgroep wordt 

gekenmerkt door de Bijbel te lezen, te bespreken, uit te 

leggen en gebruik te maken van verwijzingen uit andere 

bijbelgedeelten (Handelingen 17:1-4). Preken tot mensen 

of hen uitdagen om een beslissing te maken doe je niet in 

de ontdekkingsgroep! De ontdekkingsgroep is een kleine 

groep waarin de deelnemers over en weer communiceren. 

b. De koppels. De christen helpt eerst zijn niet-christelijke 

gast om een voorlopig antwoord op de vraag uit de Bijbel 

te vinden en bespreekt het dan met hem. De christen 

moet de vraag niet voor de niet-christen beantwoorden, 

maar hem aanmoedigen zijn eigen ontdekkingen te doen 

en zijn eigen conclusies te trekken. Aanmoedigende vragen 

zijn:  

“Welke feiten in dit gedeelte hebben met de vraag te 

maken?”  

“Wat denk jij dat dit betekent?” 

“Hoe brengen we dit in verband met het leven vandaag?”  

c. De groepsleider. De groepsleider is niet de bijbelleraar, 

maar de ‘voorzitter of coördinator van de bespreking’ in 

de groep. Hij begeleidt het lezen van de Bijbel, stelt de 

vragen, begeleidt de bespreking in de hele groep, maakt 

een samenvatting van het antwoord op elke vraag en 

tekent een samenvattende illustratie aan het einde op een 

bord of vel papier. Voordat iedereen vertrekt, nodigt hij 

iedereen uit voor de volgende keer. 

Overzicht avond: 

Introductie en uitleg van de gang van zaken (± 5 min). 

Lezen van het bijbelgedeelte (twee maal) (± 10 min). 

Elk koppel praat over elke vraag (± 5 min) voordat de 

bespreking in de hele groep (± 8 min) verder gaat. 

De groepsleider maakt een samenvatting van het antwoord 

door gebruik te maken van de antwoorden, die de 

deelnemers gegeven hebben (± 1 min). Dan stelt hij de 

tweede vraag. Enz. 

Aan het eind tekent de groepsleider een samenvattende 

illustratie op een bord of vel papier (± 3 min). De 

illustratie moet de waarheden, die door de deelnemers 

ontdekt zijn, bevatten. Hij eindigt met een uitnodiging 

voor de volgende keer. 

7. Ná de ontdekkingsgroep 

a. Gezelligheid. Je kunt met elkaar nog wat drinken. Even-

tueel met wat muziek op de achtergrond. De koppels kwa-

men met elkaar en vertrekken later ook weer met elkaar. 

b. Contact. De christen onderhoudt het contact met de 

niet-christen en blijft betrokken bij zijn leven. 

c. De beslissing. Wanneer een niet-christen steeds meer 

belangstelling toont, leg dan de ‘Johannes 3:16-illustratie’ 

aan hem uit. Het is belangrijk dat de niet-christen het 

evangelie goed begrijpt. Soms kun je hem voorzichtig 

vragen of hij een persoonlijke relatie met Jezus Christus 

wil aangaan. Indien ja, dan kun je hem laten bidden of 

samen met hem bidden. Soms is het beter om te wachten 

en alleen vragen te stellen die hem helpen om het 

evangelie beter te begrijpen. 

d. Frequentie bezoek. Sommige niet-christenen komen één 

keer naar de ontdekkingsgroep, anderen onregelmatig of 

juist geregeld. Dat is niet erg. Het doel is om ontspannen 

met elkaar om te gaan en om de boodschap in de Bijbel te 

begrijpen. 

e. Nazorg. Wanneer een aantal mensen in Jezus Christus 

zijn gaan geloven, kan op dezelfde avond en in een andere 

kamer op dezelfde plaats een ‘groeigroep’ met hun 

gevormd worden. 

f. Concentreer je op het evangelie. De ontdekkingsgroep is 

een evangelisatie-bijbelstudie. Elke bijeenkomst bevat een 

volledig programma. Sommige mensen zullen meerdere 

malen komen, anderen één keer. Daarom is het doel van 

de ontdekkingsgroep om iedere keer de drie waarheden 

van het evangelie zo duidelijk mogelijk naar voren te laten 

komen door de vragen en de bespreking: *Wie is Jezus 

Christus? *Wat heeft Hij voor je gedaan? *Hoe kan je een 

persoonlijke relatie met Hem aangaan?  

8. Geschikte bijbelgedeelten voor de 
ontdekkingsgroep 

Je zou de volgende bijbelgedeelten kunnen gebruiken: 
1. Lucas 2:1-52. De geboorte en 

jeugd van Jezus. 

2. Lucas 4:1-30. De verzoekingen 

en verwerping van Jezus. 

3. Marcus 1:1-45. Jezus is machtig 

en geestelijk, God en werd toch 

verzocht, Prediker, Leraar en 

Geneesheer, afhankelijk en 

barmhartig. 

4. Marcus 2:1-27. Het geestelijke 

en fysieke gezag van Jezus, de 

zieken en de gezonden, de oude 

en de nieuwe. 

5. Marcus 3:1-35. Godsdienstige 

regels en menselijke noden, boze 

geesten en de Heilige Geest, 

aardse familie en hemelse 

familie. 

6. Marcus 4:35 - 5:43. Het gezag 

van Jezus over de natuur, 

demonen, ziekten en de dood. 

7. Marcus10:1-52. Echtscheiding, 

kinderen, de rijken, leiders en 

zijn kruisiging. 

8. Johannes 2:23 - 3:21. 

Wedergeboorte, verlossing en 

oordeel. 

9. Johannes 4:1-42. De Heilige 

Geest en ware aanbidding. 

10. Johannes 5:1-47. De 

aanspraken van Jezus over zijn 

relatie met God de Vader en 

getuigenissen over Jezus. 

11. Johannes 6:24-72. Voedsel dat 

bederft en voedsel dat blijft tot 

in eeuwigheid. 

12. Johannes 10:1-39. De Goede 

Herder en zijn schapen. Was 

Jezus een demon of God?  

13. Johannes 14:1-27. De 

aanspraak van Jezus m.b.t. de 

énige Weg tot God en zijn leer 

over de Heilige Geest. 

14. Marcus 15:1-47. Het verhoor, 

verwerping, kruisiging en 

begrafenis van Jezus. 

15. Jesaja 52:13–53:12. Een 

profetie over het lijden en de 

overwinning van de Messias 

(Jezus Christus)  

16. Johannes 20:1-31. De 

opstanding en verschijningen 

van Jezus. 

17. Handelingen 1:1-11, 

1 Tessalonicenzen 4:13 - 5:11. 

De hemelvaart en terugkomst 

van Jezus.  

18. Openbaring 20:11–21:8, 

21:22–22:6. Het Laatste 

Oordeel en de nieuwe hemel en 

aarde. 

19. Johannes 1:1-51. Het eeuwige 

bestaan van Jezus en de roeping 

van zijn discipelen. 

20. Kolossenzen 1:15-23, 2:9-15. 

Het unieke van Jezus Christus. 

21. Romeinen 3. Het evangelie. 

22. Efeziërs 2. Het evangelie. 

 

 


