mentorhandleiding 22.3 EVANGELISATIE
leerdoel
wat je gaat behandelen
bijbelstudie 1 Petr. 3:8-17
lesstof
Zending of evangelisatie?
Wanneer is iets zending of evangelisatie? Van zending spreek je in gebieden waar nog geen kerk is.
Als een kerk in haar eigen omgeving getuigt met Gods Woord spreken we meestal van evangelisatie,
maar de grenzen zijn niet altijd scherp te trekken.
Evangelisatie vindt plaats als gelovigen in hun eigen omgeving spreken over God en is niet altijd
georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de kerken. Zending is wel een activiteit die vanuit de
kerken en onder verantwoordelijkheid van de kerken plaatsvindt.
In Nederland steeds meer heidenen
In ons eigen land wonen steeds meer mensen die God niet kennen. Dat komt voor een deel door
immigratie, maar ook door ontkerkelijking. In Nederland spreken we van secularisatie. Secularisatie is
term die aangeeft dat de kerk gelijk wordt aan de wereld, verwereldlijking. Veel mensen leven zonder
God. Je kunt je afvragen: Is Nederland weer zendingsterrein?
Wat doet de gemeente aan evangelisatie?
Vraag over het evangelisatie-werk in de gemeente actuele informatie aan de evangelisatiecommissie.
Evangelisatie is geen doel op zich, maar wil mensen confronteren met de redding door Jezus en
oproepen tot geloof. Evangelisatie moet ook toeleiden naar de gemeente, de plek waar God zijn volk
bijeenroept. Het is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad daarop toe te zien, KO art. 26.In de
gemeente wordt immers Gods woord uitgelegd, samen steun je elkaar in geloof en dien je de Here
o.a. in de zondagse samenkomst. Samen gebruik je de sacramenten en verwacht je de komst van
Jezus.
Ander evangelisatie-werk
Ook op andere manieren wordt gewerkt aan evangelieverkondiging. Je kunt info opvragen van het
dteg (deputaten toerusting evangeliserende gemeente) en E&R. Er is ook een Bijbelcursus
ontwikkeld. Mensen schrijven zich in en krijgen ondersteuning vanuit de plaatselijke kerk.
Lid worden van de kerk
Evangelisatie-werk moet erop gericht zijn, dat mensen zich voegen bij de gemeente van Christus. Dat
vraagt een open houding van de gemeente. Gasten behoren welkom te zijn! Dat moet blijken in
persoonlijke aandacht en een open en vriendelijke ontvangst. We hebben immers iets moois gekregen
om uit te delen? Hoe gastvrij is de kerk? En jij?

wat je wilt bereiken
-

kunnen uitleggen waarom evangelisatie in Nederland nodig is
evangelisatie van de plaatselijke gemeente in beeld krijgen
kunnen uitleggen waarom evangelisatie moet toeleiden naar de kerk
met de bijbelstudie kunnen uitleggen hoe God helpt met getuigen
kunnen vertellen hoe gastvrij de gemeente is of moet zijn en hoe jij daar aan bij kunt dragen
(mogelijk) een evangelisatieactiviteit ondernemen

handvat voor de mentor:

de lesstof is verder uitgewerkt
in de map voor de jongeren

zingen: Ps. 147; Ps. 148; E&R 61; E&R 243
bijbel: Mat. 5 : 13-16; Fil. 2 : 14-15; 1 Petr. 2 : 7-10; 1 Petr. 3:15
literatuur: J. Douma, Evangelistiek. C.J. de Ruijter, Door de Geest bewogen. Evangelisatiemateriaal,
folders.

voorbereidende opdrachten
- interview een lid van de evangelisatiecommissie. Laat de jongere(n) hiervan verslag doen in
de mentorgroep.
- zoek uit wie de contactpersoon is voor de bijbelcursus, vraag naar ervaringen. Misschien kun
je ook spreken met iemand die de bijbelcursus heeft gedaan/doet.
- verzamel materiaal voor evangelisatie (evt. in overleg met de evangelisatiecommissie). Bekijk
het materiaal samen en beoordeel hoe het iemand wil aanspreken, of het aantrekkelijk is, of
het goed te begrijpen is.

lesindeling
bijbelstudie 1 Petr. 3:8-17
- Beschrijf hoe leven vanuit het goede eruit ziet met vers 8-12.
- Wat wordt er van je gevraagd in vers 15?
- Wat kunnen anderen verlangen van je en hoe moet je dat doen?
- Heb je je wel eens mogen verantwoorden?
- vs. 14: Ben je zelf wel eens ‘bang’ geweest? Hoe zouden
mensen je kunnen verwarren? Waar moet je dan aan denken?
opdrachten
*Bekijk het plaatselijke evangelisatiewerk of het werk van de bijbelcursus aan de hand van de
voorbereidende opdracht. Je kunt ook iemand van de evangelisatiecommissie uitnodigen op de avond
zelf.

*Bespreek de stelling: evangelisatie wijst altijd naar de kerk!
Maak daarbij een lijstje waarom de kerk belangrijk is voor evangelisatiewerk.
Leg uit dat de kerk de plaats is waar Jezus Christus zijn volk bijeenroept, waar prediking en onderwijs
plaats vindt, waar je elkaar steunt in geloof, waar God gaven geeft om elkaar te dienen, waar de
sacramenten bediend worden, waar je samen uitziet naar de wederkomst van Jezus.
Bespreek daarna de vraag: Welke houding wordt er van kerkmensen gevraagd als de kerk echt een
evangeliserende gemeente is.
open, hartelijk, behulpzaam, geïnteresseerd, bereid te spreken over geloof, gebed voor hen die
interesse hebben.

*Zoek in het woordenboek op wat secularisatie is en kijk of je het in je eigen leven ziet.
Vul deze zin aan: Ik vind evangelisatie belangrijk, want …………..
Bedenk of je zelf of als groep kunt getuigen van je geloof.
Spreek eventueel een klein project af als de groep dat wil en
kan. Voorbeelden: folderen bij een uitgaansgelegenheid voor
jongeren, kraampje op markt/braderie, rond christelijke
feestdag uitnodigingen maken en ronddelen voor de
kerkdienst.

*Bekijk evangelisatiemateriaal (zie voorbereidende
opdrachten). Aan welke voorwaarden moet
evangelisatiemateriaal voldoen?
Bespreek ook verschillende vormen van evangelisatie: campingproject, busproject, strandproject,
bijbelschool in een vakantie voor plaatselijke jeugd enz.

thuis verder werken en/of toetsen
lezen les 22.4
opdrachten volgens afspraken

