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Verkondig het evangelie van 

de Genade van God zonder 

angst 

STAP EEN: Stel de volgende 

vragen: 

1. Hebt u enig soort van geestelijk geloof? 

2. Wie is Jezus Christus voor u? 

3. Gelooft u dat er een hemel en een hel is? 

4. Als u gisteren was gestorven, waar zou u 

nu zijn? [Als dit de hemel is] Waarom? 

5. Als wat u gelooft niet waar zou zijn, zou u 

de waarheid willen weten? 

6. [Indien ja op vraag 5] Mag ik een paar 

bijbelverzen met u doornemen? 

 

STAP TWEE: Laat hem/haar de 

volgende bijbelverzen lezen - vraag 

na elk bijbelvers: "Wat betekent dit 

voor u?" 

1. Slecht Nieuws 1: Wij zijn allen zondaars 

Romeinen 3:23 - "Want allen hebben 

gezondigd en komen te kort aan de 

heerlijkheid van God". Het woord 

"gezondigd" betekent dat wij het 

niveau dat God heeft bepaald niet 

halen. Dus wij komen allen te kort aan 

God's niveau van volmaaktheid. In 

gedachte, woord of daad komen wij te 

kort. 

2. Slecht Nieuws 2: De straf op de zonde is 

eeuwige scheiding van God 

Romeinen 6:23 - "Want het loon van 

de zonde is dood". Dus de Bijbel zegt 

dat door te zondigen wij de dood 

hebben verdiend. Dit betekent dat wij 

het verdienen om dood te gaan en 

voor altijd van God gescheiden te zijn. 

Omdat er geen weg voor ons was om 

tot God te komen, zegt de Bijbel dat 

God tot ons kwam! 

3. Goed Nieuws 1: God houdt zo veel van ons 

dat Hij Zijn Zoon gaf om voor onze zonden te 

sterven 

Romeinen 5:8 - "Maar God bevestigt 

Zijn liefde tot ons, dat Christus voor 

ons gestorven is toen wij nog 

zondaars waren". Dus de Bijbel zegt 

dat Christus de straf op Zich nam die 

wij voor de zonde verdienen en in 

onze plaats stierf. Drie dagen later 

verrees Christus om te bewijzen dat 

zonde en dood zijn overwonnen en dat 

Zijn claims God te zijn waar zijn.  

4. Goed Nieuws 2: U kunt gered/compleet in 

Christus worden door geloof in Christus 

Efeziërs 2:8-9 - "Want uit genade 

(niet verdiende gunst) bent u gered 

(vrij van de straf op zonde), door 

geloof; en dat niet uit u, het is de 

gave van God; niet op grond van 

werken, opdat niemand roemt". Net 

zoals u een stoel vertrouwt dat deze u 

draagt zonder uw eigen inzet, zo moet 

u Jezus Christus vertrouwen om naar 



de hemel te gaan zonder uw eigen 

inzet. 

 

STAP DRIE: Hoe wordt u 

gered/compleet in Christus? 

Door te erkennen en te geloven dat u Jezus 

Christus vertrouwt als uw Redder 

Romeinen 10:9 - "dat, als u met uw mond 

Jezus als Heer zult belijden en met uw hart 

geloven dat God Hem uit de doden heeft 

opgewekt, u gered (compleet in Christus) 

zult worden". Dus er is niets belangrijker dan 

uw nood om in het volbrachte werk van Jezus 

Christus te geloven. Waarom bidt u nu niet en 

vertelt u God dat u Zijn Zoon vertrouwt?  

LIJST MET BEZWAREN: 

- Ik ben er niet klaar voor: Waarom? … Laat u 

werkelijk [zijn/haar antwoord] tussen God en u 

staan? 

- Mijn vrienden zullen denken dat ik gek ben: 

Waarom? Als zij werkelijk uw vrienden zijn, zullen 

zij niet blij zijn dat de God van het heelal in u 

woont en dat al uw zonden vergeven zijn? 

- Hoe zit het met mijn familie? Mattheüs 10:37 

zegt: “Wie vader of … boven Mij, is Mij niet 

waard” 

- Ik heb te veel slechte dingen gedaan: Romeinen 

10:13 zegt: “Want ieder die de naam van de 

Heer zal aanroepen, zal gered (compleet in 

Christus) worden”. Dus God zal een moordenaar, 

een bankrover, en ook u vergeven.  

- Ik heb te veel lol / Ik wil er over nadenken: 

Volgens dit, wanneer u nu sterft, waar gaat u naar 

toe? 

- Waarom laat God slechte dingen gebeuren? 

Voordat Adam en Eva God ongehoorzaam waren, 

was er geen kwaad omdat er geen zonde was. 

Maar toen zij God ongehoorzaam waren kwam de 

zonde in de wereld en in ons.  

- Er zijn vele wegen naar God: Alle wegen leiden 

naar God maar Hij zal u ontmoeten als uw Redder 

of als uw Rechter. 

 

- Er zijn vele godsdiensten in de wereld / Ik heb 

een andere godsdienst: Alleen het Christendom 

claimt dat Jezus Christus God is en dat God tot 

ons kwam in Jezus die leefde, stierf aan het kruis 

en opstond van het graf zodat wij eeuwig leven 

mogen hebben. 

- Ik heb altijd in God geloofd: De duivel ook.  

- Er zijn te veel schijnheiligen in de kerk: Laat u 

een oneerlijk persoon in de weg staan om God's 

liefde voor u te kennen? 

- Ik geloof niet in God: Als u er van overtuigd 

raakte dat God bestaat (zie Romeinen 1:19-22), 

zou u bereid zijn om uw leven aan Hem te geven? 

- Hoe kan een liefhebbende God iemand naar de 

hel sturen? Jezus stierf voor ons zodat wij niet 

naar de hel hoeven te gaan. Hij wil dat alle 

mensen gered/compleet in Christus worden (zie    

1 Timotheüs 2:4 en 2 Peter 3:9). 

- Hoe kan ik weten dat de Bijbel waar is? 245 

bijbelse profetieën zijn uitgekomen. 

- Ik geloof niet dat de opstanding plaats vond: 

Bewijzen hebben overduidelijk aangetoond dat 

deze plaats vond (zie 

http://www.badnewsgoodnews.net/ nederlands/ 

studies/De_opstanding_van_Jezus.pdf) 

- U kunt niet weten wat waarheid is: [Stop iets van 

de ander in uw zak en vraag hem waarom het 

verkeerd is om te stelen. Verklaar dat het verkeerd 

is omdat God zo zegt] 

- Er zijn vele vertalingen van de Bijbel: Correct en 

in principe zeggen ze allemaal dat u een Redder 

nodig heeft. 

- Er zijn te veel fouten in de Bijbel: Kunt u me er 

één laten zien? 

- Hoe zit het met diegenen die nooit het evangelie 

horen? De schepping van de wereld laat hun 

zonder excuus (Romeinen 1:20) 

- U denkt dat u beter dan mij bent: Ik ben niet beter 

dan u; ik sta er simpelweg beter voor. 

- Ik ben een goed persoon / Ik ben geen zondaar: 

Naar wiens niveau? Niet in de ogen van God. 

- Ik ben God: Kunt u mij een nieuwe bloem 

scheppen vanuit het niets? “alle dingen zijn door 

Hem (Jezus Christus) … geschapen” (zie 

Kolossensen 1:13-17) 

http://www.badnewsgoodnews.net/


- Een Christen heeft mij gekwetst: Het spijt mij dat 

dit gebeurde. Wilt u mijn verontschuldigingen 

aanvaarden voor degene die dat heeft gedaan? 

- De Kerk wil alleen mijn geld: God wil uw geld 

niet. Hij wil dat u het gratis reddingsgeschenk 

aanvaardt.  

- Ik heb het geprobeerd en het werkte niet: Laten 

wij de bijbelverzen opnieuw bekijken.  

- Hoe weet ik dat ik genoeg geloof heb? Neem de 

stap om Jezus Christus te aanvaarden als uw 

Redder. Bent u er klaar voor? 

- Ik kan de christelijke levensstijl niet volgen: God 

wil uw "ik wil", niet uw kunnen. Hij wil uw wens.  

- Ik ben niet zeker of ik gered/compleet in Christus 

ben: U zult zien dat het helpt om uw geloof te 

versterken door uw Bijbel te lezen, door te bidden 

en door met andere gelovigen om te gaan. 

- Mijn geloof is privé: Als wat u gelooft niet waar is, 

wilt u de waarheid weten? 

- [De argumenten stoppen nooit:] Als u om een 

bepaalde reden zou ontdekken dat dit alles waar 

is, wat zou u dan doen? 

 

STAP VIER: Het zondaarsgebed: 

Onthoud, het is niet het gebed dat u redt. Het 

is het vertrouwen dat Jezus Christus u redt. 

Bidden is simpelweg God vertellen wat u aan 

het doen bent. Wacht niet om Christus te 

vertrouwen want 2 Thessalonicensen 1:8,9 

zegt ons de straf voor diegenen die God niet 

kennen en die het evangelie van Zijn Zoon 

niet gehoorzamen: eeuwig verderf van het 

aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid 

van Zijn sterkte. Voorbeeldgebed: "Lieve God, 

Ik weet dat ik een zondaar ben. Ik weet dat 

mijn zonde verdient te worden gestraft met de 

eeuwige dood. Maar ik geloof dat Christus 

voor mij is gestorven en is opgestaan uit het 

graf. Ik vertrouw Jezus Christus alleen als 

mijn Redder. Dank u voor de vergeving en het 

eeuwige leven dat ik nu heb in de naam van 

Jezus Christus, amen." 

 

STAF VIJF: Hoe te groeien in uw 

relatie met Christus? 

1. Vertel God met dankzegging wat in u 

opkomt middels gebed - Filippensen 4:6,7 

2. Doe de 25 lessen van de gratis bijbelse 

basiscursus The Highway of Life (bezoek 

daarvoor http://www.badnewsgoodnews.net/ 

english/ bible_course.php) 

3. Lees de Bijbel dagelijks (in het bijzonder de 

brieven van de apostel Paulus), om meer over 

Hem te leren en van Hem te leren (2 

Timotheüs 3:16,17). Start in de brief aan de 

Filippensen. 

4. Bezoek een groep van gelovigen in 

Christus waar de Schriften recht worden 

gesneden (2 Timotheüs 2:15) en waar de 

instructies van de apostel Paulus worden 

gevolgd (1 Korinthiërs 11:1). 

 

UW AMBASSADEURSSCHAP 

Stel de eerste vijf vragen tenminste aan één 

persoon in de week. Bid om God's leiding. Als 

u een warming-up nodig hebt, oefen de 

vragen met een vriend(in), of zeg deze luidop 

voor uzelf. Wees God zijn roeping 

gehoorzaam en verkondig het evangelie van 

de Genade van God zonder angst.  

Beloof aan God en aan uzelf: 

- Ik zal niet langer een stille gelovige in 

Christus zijn; 

- Ik zal steeds uitkijken naar diegenen aan wie 

ik het evangelie van de Genade van God kan 

verkondigen; 

- Omdat ik begrijp dat de opstandingskracht 

van Christus in mij leeft en ik niets mis om het 

evangelie van de Genade van God te 

verkondigen, zal ik een actieve ambassadeur 

voor Christus zijn.  
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