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Getuigen  
Een discipelschapstraining om 

christenen toe te rusten voor het 

werk in zijn dienst, tot opbouw 

van het Lichaam van Christus 

(Efeziërs 4:11-16) 
42 

 

STILLE TIJD 

Thema: Getuigen 

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 44:6-8. 

Getuigen: vertellen over God, Die weet wat was 

en wat komen gaat. 

Dag 2 Marcus 1:40-45. 

Getuigen: vertellen wat Jezus Christus bij jou 

veranderd heeft. 

Dag 3 Marcus 2:13-17. 

Getuigen: je oude vrienden aan Jezus Christus 

voorstellen. 

Dag 4 Marcus 5:1-20. 

Getuigen: je familie vertellen wat Jezus Christus 

voor je gedaan heeft. 

Dag 5 Marcus 8:34-38. 

Getuigen: je niet schamen om over Jezus 

Christus te praten. 

Dag 6BS Handelingen 5:17-20. 

Getuigen: vertellen over alles wat het nieuwe 

leven aangaat. 

Dag 7 Handelingen 20:24-27. 

Getuigen: de hele wil van God, zoals in de Bijbel, 

aan mensen bekendmaken (alternatieve 

vertaling)1. 

Dag 8 Hebreeën 11:24-27. 

Getuigen is je geloof door je daden laten spreken 

(zie Hebreeën 12:1-3). 

Dag 9 Jesaja 55:10-13. 

Een getuige gelooft dat geen woord van God leeg 

tot Hem terugkeert. 

Dag 10 Matteüs 10:16-33. 

Een belofte voor hen die voor hun geloof in Jezus 

Christus uitkomen. 

Denk na over Kolossenzen 4:2-4. 

Bid dat God een deur voor je opent om het evangelie 

aan een ander te vertellen. 

Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit 

naar wat God doet (Psalm 5:4). 

 

STUDIE 

Thema: Het evangelie uitleggen en getuigen 

Lees studie 42 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: De taak van de Gemeente om te evangeliseren 

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: Handelingen 5:12-42. 

 

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. 

 

GETUIGEN 

Matteüs 10:32 

Ieder die tegenover de mensen  

er openlijk voor uitkomt dat hij bij Mij hoort,  

voor hem zal Ik hetzelfde doen  

tegenover mijn Vader in de hemel. 

 

Matteüs 10:32    (GNB) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Handelingen 20:27 HSV luidt als volgt: “Ik heb niet 

nagelaten u heel de raad van God te verkondigen.” 
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Het GEVOLG: het nieuwe leven van de christen 
19.Johannes 10:27-28 Je luistert van nu af aan naar Gods Woord en volgt 
Jezus. Hij geeft je de zekerheid dat niemand je uit zijn hand zal roven. 

20.Johannes 10:9-10 Jezus geeft je leven in alle volheid. 

Het PROBLEEM: 
6. Jesaja 59:1-2 Zonde brengt 
scheiding tussen jou en God. 

7. Romeinen 1:18,28-32 HSV 
Zonde is goddeloosheid en 
onrecht. 

8. Romeinen 6:23 Het gevolg  
van de zonde is de dood. 

9. Hebreeën 9:27  
Na de dood komt het oordeel. 

10. Romeinen 3:23  
Alle mensen hebben gezondigd 
en kunnen daarom niet voldoen 
aan Gods rechtseis / 
rechtvaardige standaard. 

Onze REACTIE:  
Om onszelf te behouden 
verwacht God geloof 
16. Johannes 5:24 Wie naar de 
boodschap van Jezus luistert 
en God gelooft heeft eeuwig 
leven! Hij wordt niet veroor-
deeld en is overgegaan van 
de dood in het leven! 

17. Johannes 1:12-13 Wie 
Jezus aanneemt is een 
wedergeboren kind van God. 

18. Romeinen 10:9,10,13  
Geloof met je hart, belijd  
met je mond en roept de  
Heer aan in gebed. 

 

JEZUS 

CHRISTUS 

Het PLAN van God 
1. Romeinen 1:19-20 God maakt Zichzelf kenbaar. Je kunt God kennen. 
2. 1 Johannes 1:5-6 God is licht. Als je God wilt kennen, moet je in het licht 

komen. 
3. 1 Johannes 4:8 God is liefde. Als je God wilt ervaren, moet je Gods liefde 

aannemen en anderen liefhebben. 
4. Genesis 1:27 God schiep je om op Hem te lijken, niet op de boze. 

5. Jesaja 43:7 God schiep je om voor Hem te leven, niet voor jezelf. 

Gods OPLOSSING voor het probleem: Jezus! 
11.Romeinen 5:8 God bewijst zijn liefde voor je doordat Jezus  
voor je stierf (als zoenoffer). 

12.1 Petrus 2:24 Jezus stierf om je zonden weg te nemen  
(te rechtvaardigen, te vergeven). 

13.1 Petrus 3:18a Jezus stierf voor je om je bij God te brengen  
(met God te verzoenen). 

14.Romeinen 6:4-5 Jezus werd uit de dood opgewekt om je  
een volkomen nieuw leven te geven (te heiligen) en later je 
lichaam uit de dood op te wekken ( te verheerlijken). 

15.Efeziërs 2:8-9 Je goede werken kunnen je niet behouden! 

 
 

DE MENS de brug van de mens tot God is Jezus GOD 

42. Het evangelie uitleggen en 
getuigen  

Een belangrijk kenmerk van een discipel is: vrucht 
dragen (Johannes 15:8,16). Vrucht dragen houdt in dat 
de vrucht van de Geest van Jezus in je leven zichtbaar 
wordt (Galaten 5:22-23). Daardoor verspreid je de 
aangename geur van Jezus (2 Korintiërs 2:14-16) en 
ben je een brief van Hem voor veel mensen (2 Korin-
tiërs 3:2-3). Vrucht dragen houdt ook in dat je invloed 
hebt op anderen door van Jezus Christus te getuigen en 
mensen naar Hem toe te leiden (Kolossenzen 1:5-6). 
Om je bij deze dingen te helpen, leer je in deze studie 
om de boodschap van het evangelie goed te begrijpen 
en leer je hoe je die aan anderen kunt uitleggen. 
Tenslotte leer je hoe je je eigen persoonlijke getuigenis 
aan een ander zou kunnen vertellen. Om dit echt te 
leren, is wel oefening gevraagd. 

A. De boodschap van het evangelie 

1. De boodschap van het evangelie geïllustreerd 

 

De boodschap van het evangelie of ‘goed nieuws’ gaat over 

het plan van God, het probleem van de mens en Gods 

oplossing van dit probleem door Jezus Christus. Het 

antwoord dat God van de mens verwacht op deze oplos-

sing is geloof in Jezus Christus. De boodschap van het 

evangelie is weergegeven in de onderstaande illustratie. 

Het beschrijft:  

A. De waarheid over God.  

B. De waarheid over de mens.  

C. De waarheid over Jezus Christus.  

D. D De waarheid over de Verlossing.  

E. De waarheid over het nieuwe leven van de christen. 

Lees één voor één de bijbelgedeelten met deze waarheden 

in het plaatje. 

2. Uitleg van de betekenis van moeilijke woorden 

a. De dood van Jezus Christus is een zoenoffer, een offer 

om Gods heilige en rechtvaardige toorn (woede, boosheid) 

over je zonden van je weg te nemen (Romeinen 3:25). 

Het kruis is absoluut belangrijk, omdat dat de enige 

manier was waarop God het probleem (mijn zonden) kon 

wegnemen (1 Petrus 2:24) en ook het gevolg van het 

probleem (mijn scheiding van God) kon opheffen  

(1 Petrus 3:18a). 

b. Jou rechtvaardigen is een juridische uitdrukking en 

betekent dat God jou volkomen rechtvaardig verklaart en 

van nu af aan als volkomen rechtvaardig beschouwt en 

behandelt. Jezus heeft jouw ongerechtigheid op Zich 

genomen en aan jou zijn gerechtigheid geschonken 

(2 Korintiërs 5:21). Een rechtvaardige persoon is 

volkomen vergeven (Psalm 103:3; Lucas 24:47; Hebreeën 

10:17-18) en heeft voor altijd een relatie met God. Dit 

gebeurt op het moment dat je in Jezus Christus gelooft. 

c. Jou verzoenen is een sociale uitdrukking en betekent dat 

God zijn vijandschap tegen jou en jouw oude levensstijl 

laat varen, dat God vrede met je sluit en dat je van nu af 

aan zijn vrede in je denken en je gevoel mag ervaren 

(Romeinen 5:1,9-10; Filippenzen 4:7). Dit gebeurt op het 

 moment dat je in Jezus Christus gelooft. 

d. Jou heiligen is een ethische uitdrukking en betekent 

dat God je van nu af aan gaat veranderen zodat je 

steeds meer op Jezus Christus gaat lijken 

(2 Korintiërs 3:18). Dit is een proces dat 

begint op het moment dat je in Jezus 

gaat geloven en gaat je hele leven 

door. 

e. Jou verheerlijken is een eschatolo-

gische uitdrukking en betekent dat 

God aan het einde jouw karakter 

helemaal gelijkvormig zal maken aan 

het karakter van Jezus Christus 

(1 Johannes 3:1-3). Ook je lichaam zal 

helemaal gelijkvormig gemaakt worden 

aan het verheerlijkte opstandingslichaam 

van Jezus Christus (Filippenzen 3:20-21). Dit 
gebeurt bij zijn terugkomst.  

ZONDE 

Heer Jezus Christus, 
Ik erken dat ik  

een zondaar en verloren ben. 
Ik geloof dat U voor  

mij in de plaats gestorven bent;  
en dat U opgewekt bent en leeft. 

Ik vraag U nu in mijn  
hart en leven te komen wonen  
en mijn leven te veranderen. 

Ik kom ervoor uit dat U  
nu mijn Verlosser en Heer bent. 

Dank U voor uw  
genade, vergeving, liefde  

en eeuwig leven. 
Amen! 
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B. Het evangelie uitleggen d.m.v. Johannes 3:16 

1. Hoe ga je te werk? 

Leg het evangelie uit aan de hand van de illustratie over 

Johannes 3:16: “Want God had de wereld zo lief dat Hij 

zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”  

a. Eerst vraag je of je de boodschap van de Bijbel kort 

mag uitleggen. Als het antwoord “ja” is, dan: 

b. Laat je de ander Johannes 3:16 lezen of je zegt het uit 

je hoofd op en schrijft het op. 

c. Dan leg je – stap voor stap – het evangelie uit door 

middel van de illustratie. 

d. Je vraagt of er nog vragen zijn en beantwoordt die dan 

zo goed mogelijk. 

e. Aan het einde vraag je waar de persoon zelf denkt te 

staan in deze illustratie. 

f. Dan vraag je of hij Jezus Christus wil aannemen. 

g. Je leest eerst het gebed voor en vraagt of hij dit gebed 

wil bidden. 

h. Als het antwoord “ja” is, laat dan de persoon zelf het 

gebed bidden (of lezen). 

2. Hoe leg je de ‘Johannes 3:16-illustratie’ uit? 

a. In het begin, toen God de mensen geschapen had, 

wilde God dat mensen het eeuwige leven met Hem 

zouden delen (Genesis 1:27). (Teken het bovenste 

blok met de woorden ‘God’ en ‘eeuwig leven’). 

b. Maar de mensen kozen een andere weg. Jesaja 59:1-2 

zegt dat onze zonden scheiding maakten tussen 

mensen en God. (Teken het tweede blok met de 

woorden ‘scheiding met God’ en ‘mijn zonde’ erin en 

schrijf ‘de mens’ onderaan). 

c. Dus zijn alle mensen van God gescheiden. Ze zijn 

verloren en missen de mooie eigenschappen van God 

(Romeinen 3:23; 6:23a). (Teken het onderste blok 

met de woorden ‘de mens’ en ‘eeuwige dood’ erin). 

d. Mensen proberen steeds weer om zelf een weg naar 

God terug te vinden:  

Ze proberen ‘goede werken’ te doen om zo Gods gunst te 

winnen. Maar Efeziërs 2:8-9 zegt dat mensen alleen door 

Gods genade en door geloof behouden kunnen worden, 

niet door middel van de goede dingen die zij doen. (Teken 

de eerste pijl met de woorden ‘goede werken’) 

Ze proberen ‘de wet (geboden)’ te houden. Maar Galaten 

3:10 zegt dat mensen die de geboden willen houden alle 

geboden volmaakt moeten houden, want anders blijven ze 

onder Gods vloek. (Teken de tweede pijl met de woorden 

‘aan de wet houden’)  

Ze proberen ‘andere godsdiensten’. Maar Handelingen 

4:12 (of Johannes 14:6) zegt dat Jezus Christus de enige 

weg tot God is. (Teken de derde pijl met de woorden 

‘andere godsdiensten’). 

e. Toch heeft God de verloren mensen lief. Daarom werd 

Hij Zelf een mens in Jezus Christus. Hij droeg Zelf de 

straf voor de zonde aan het kruis voor mensen die in 

Hem geloven (Romeinen 5:8). Hij stond weer op uit 

de dood als bewijs van zijn overwinning over de zonde 

en de dood. (Teken het kruis, en wel zo dat het blok 

met ‘mijn zonde’ en ‘scheiding met God’ als het ware 

aan het kruis gespijkerd is). 

f. Lees Matteüs 11:28-30. Jezus nodigt mensen die besef-

fen dat ze verloren zijn uit om naar Hem te komen.  

g.  Lees Johannes 5:24. Nu sta je voor een persoonlijke 

keus: neem je Jezus Christus aan om in je hart en leven 

te wonen en zo eeuwig leven te krijgen? Of neem je dit 

besluit niet en ga je door op de weg naar de eeuwige 

dood? (Maak een kruisje op de plaats waar de keuze 

gemaakt moet worden. Jezus zegt, “Wie het evangelie 

hoort en gelooft, heeft het eeuwig leven, komt nooit 

meer in Gods oordeel. Hij is overgegaan van de 

eeuwige dood naar het eeuwig leven!) 

h. Vraag eerst of er nog vragen zijn? Beantwoord de 

vragen zo goed mogelijk. 

i. Vraag daarna of hij of zij Jezus Christus wil aannemen? 

j. Laat hem of haar het bijbehorende gebed bidden.  

(Zie het gebed op de vorige pagina). 

Johannes 3:16-illustratie: Het probleem en de oplossing:  

De zonde brengt scheiding tussen God en mens (2, 3).  

De mens kan het probleem niet zelf oplossen (5, 6, 7),  

Jezus Christus wel (8, 9, 10).  

Wie dit goede nieuws hoort en gelooft en  

naar Jezus Christus komt (11, 12)  

gaat niet verloren (Johannes 3:16)! 

 
 

1 Genesis 1:27 7 Handelingen 4:12 

2 Jesaja 59:1-2 8 Romeinen 5:8 

3 Romeinen 3:23 9 1Petrus 2:24 

4 Romeinen 6:23a 10 1Petrus 3:18 

5 Efeziërs 2:8-9 11 Matteüs 11:28-30 

6 Galaten 3:10-11 12 Johannes 5:24 

     

MENSMENSMENSMENS    EEUWIGE DOODEEUWIGE DOODEEUWIGE DOODEEUWIGE DOOD    

 55 55
 g
o
ed
 w
er
k/
p
re
st
at
ie
s 

 66 66
 a
an
 d
e 
w
et
 h
o
u
d
en
     

 77 77
 a
n
d
er
e 
go
d
sd
ie
n
st
en
    

33 33
 z
o
n
d
ev
al
 

XXXX    = uitnodiging = uitnodiging = uitnodiging = uitnodiging van Jezus van Jezus van Jezus van Jezus 

en een keuze maken: en een keuze maken: en een keuze maken: en een keuze maken: 

geloven en toegeloven en toegeloven en toegeloven en toe----eigenen!eigenen!eigenen!eigenen! 1
2
1
2
1
2
1
2
 h
o
re
n
 e
n
 g
el
o
ve
n
    

2  SCHEIDING MIJN ZONDEN 9 JEZUS 10 

1111    GODGODGODGOD    heeft hetheeft hetheeft hetheeft het    8888    EEUWIG LEVENEEUWIG LEVENEEUWIG LEVENEEUWIG LEVEN    

 

heeft het 8 

 

gaat naar de 11 X 4 



©Stichting Deltacursus, 2000–2010  Voorbereiding en Studie 42 4 

C. Je persoonlijk getuigenis vertellen 

1. Het persoonlijke getuigenis van Paulus 

f Lees Handelingen 26:1-29. Onderzoek eens hoe Paulus 

vertelt hoe hij tot geloof in Jezus Christus is gekomen. 

Paulus verdeelt zijn getuigenis in vijf delen: een introduc-

tie, de periode vóór zijn bekering, zijn bekering, de 

periode ná zijn bekering (de verandering) en het gesprek 

(de uitnodiging). 

 

Deel 1. De introductie (relatie aangaan)  

(Handelingen 26:1-3). 

Als Paulus een kans ziet om het evangelie te vertellen, dan 

doet hij dat. Deze keer vertelt hij het evangelie door 

middel van zijn eigen verhaal. Maar eerst slaat hij een brug 

naar de ander toe – hij zorgt dat er een relatie met de 

ander is. 

 

Deel 2. De periode vóór zijn bekering  

(Handelingen 26:4-11). 

a. Paulus spreekt over zijn achtergrond en verleden om 

zo zijn luisteraars te helpen om zich met hem te 

identificeren (vers 4). 

b. Paulus vertelt een paar positieve punten over zijn 

verleden (zijn opleiding, zijn godsdienstige ijver en zijn 

goede voornemens) (vers 5; Handelingen 22:3). 

c. Paulus vertelt ook een paar negatieve punten over zijn 

verleden (hoe hij de christenen vervolgde en geweld 

tegen de christelijke Kerk gebruikte) (verzen 9-11). 

d. Paulus spreekt over dingen waar zijn luisteraars zich 

mee kunnen identificeren. Hij schept een mogelijkheid 

voor zijn luisteraars om instemmend te kunnen 

reageren. Hij wekt de interesse op van zijn luisteraars 

door te vertellen hoe hij antwoorden gevonden heeft 

op soortgelijke vragen. (De Farizeeën waren namelijk 

geïnteresseerd in de opstanding uit de doden en de 

koning was geïnteresseerd in de gebruiken en de 

twistpunten van de Joden) (verzen 6-8). 

 

Deel 3.  Zijn bekering  

(Handelingen 26:12-18). 

a. Paulus zegt nooit, “Ik denk” of “Ik voel”, maar 

beschrijft op een levendige wijze hoe hij tot geloof in 

Jezus Christus gekomen is. 

b. Paulus maakt duidelijk dat niet hij God gezocht had, 

maar dat God hem gezocht en gevonden had! Hij 

vertelt hoe Jezus Christus Zich aan hem bekend 

gemaakt heeft toen zijn leven nog een chaos was. 

c. Paulus haalt de woorden van Jezus Christus aan. Hij 

vertelt delen van het evangelie in zijn eigen getuigenis 

(Mensen moeten vanuit de duisternis tot het licht 

keren; van Satan tot God keren; in Jezus Christus 

geloven; gelovigen zullen vergeving van zonden 

ontvangen; gelovigen zullen een plaats in Gods volk 

krijgen) (vers 18). Het evangelie is de boodschap 

waardoor zijn luisteraars ook de kans krijgen om in 

Jezus Christus te gaan geloven!  

Deel 4. De periode ná zijn bekering (de verandering)  

(Handelingen 26:19-23). 

a. Paulus beschrijft de verandering in zijn leven. (De 

vervolger van de christenen werd een medestrijder van 

hen). Hij laat vooral zien wat er ná zijn bekering 

veranderd is ten opzichte van vóór zijn bekering. 

b. Paulus geeft toe dat hij nog steeds moeilijke situaties 

meemaakt. Maar hij zegt ook dat God hem in deze 

moeilijkheden helpt. 

c. Paulus haalt de Bijbel aan als zijn bron van inspiratie 

en gezag (vers 22). 

d. Paulus vertelt nog andere delen van het evangelie. 

(Jezus Christus stierf en stond op uit de dood. De 

blijde boodschap van het evangelie is voor alle mensen, 

voor Joden en niet-Joden. Alle mensen moeten zich 

bekeren: zich afkeren van de zonde en zich keren tot 

God. Gelovigen horen Jezus Christus te volgen en hun 

bekering te bewijzen door hun daden) (verzen 23,20) 

 

Deel 5. Het gesprek (de uitnodiging)  

(Handelingen 26:24-29). 

a. Wanneer Paulus beledigd wordt, blijft hij respect 

tonen (verzen 24-25). 

b. Paulus probeert zijn luisteraars te overtuigen (verzen 

26-27). Hij gebruikt geen geweld of dreigementen, 

maar probeert mensen te overtuigen van de waarheid. 

c. Paulus nodigt zijn luisteraars uit (verzen 28-29). Hij 

nodigt hen uit om volgelingen van Jezus Christus te 

worden. 

Zoals Paulus zijn persoonlijke getuigenis gaf en opbouw-

de, zo zou ook jij jouw getuigenis kunnen vertellen. 

2. Het persoonlijke getuigenis van Timoteüs 

f Lees 1 Timoteüs 1:2; 2 Timoteüs 1:5; 3:10-15. 

Zoals Timoteüs zijn er meer die gelovig werden toen zij 

nog jong waren. Misschien kunnen ze zich daarom niet 

precies herinneren hoe ze tot geloof zijn gekomen, maar ze 

weten wel dat ze gelovig zijn! Deze ‘Timoteüssen’ zouden 

hun persoonlijke getuigenis als volgt kunnen opschrijven 

en vertellen: 

a. Deel 1. Overzicht van je christenleven.  

Vertel in het kort over je achtergrond (over bijvoorbeeld je 

christelijke ouders, kerk of leraren). 

b. Deel 2. Betekenis van Christus nu.  

Vertel wat Jezus Christus nu voor je betekent en hoe Hij 

je leven nu op een bepaald punt aan het veranderen is. 

c. Deel 3. Het evangelie.  

Vertel één belangrijk deel van het evangelie; één bijbelge-

deelte dat het evangelie duidelijk maakt. 

 

Opdracht: schrijf je persoonlijke getuigenis. 

Schrijf je persoonlijke getuigenis op en oefen het vertellen 

ervan in je kring. Getuigen is vertellen hoe je tot geloof 

bent gekomen en wat Jezus nu voor je betekent. Want 

waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over 

(Matteüs 12:34). 


