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LIEFDE VIR JOU NAASTE – DEEL DIE GOEIE NUUS ORALS!

DIE EVANGELIE

1

DIE DOEL VAN DIE KURSUS

• Om opgewondenheid vir evangelisasie (evangelie) te kweek.

• Om te wys dat evangelisasie die kern van die kerke se missie is.

• Om 'n kerkplan en individuele plan voor te stel vir ons gemeente.

• Om dissipels van Jesus toe te rus om ook dissipels te maak.

• Om ons gemeenskap vir Christus te bereik.
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VRA BAIE VRAE…

WhatsApp - 074 387 7444
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WAAR EN HOE KAN EK BEGIN…

• Verstaan self die evangelie. Maak seker jy het geloofsekerheid (1 Joh. 1:1-2:2; 5:13).

• Verstaan die opdrag en jou eie roeping as dienskneg in die koninkryk van Christus.

• Bestudeer die belangrikste apologetiese vrae en weet hoe om dit uit die Bybel te 
beantwoord (John Blanchard – Ultimate Questions)

• Besoek Living Waters en kyk na hul video's oor evangelisasie (LivingWaters.com; 
FullyFreeFilms.com)

• Sluit by 'n georganiseerde uitreik aan – dit is makliker as om op jou eie te begin.

• Lees en bestudeer evangelisasie materiaal – dit vryf af en skep idees.
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OORKOM DIE VREES VIR EVANGELISASIE

• Spandeer baie tyd in gebed en bestudering van die Woord vir bemoedig (2 Tim. 2:15).

• Vertrou op die krag van die Heilige Gees om jou te vul en te bemagtig (Hand. 1:8).

• Ontwikkel 'n Bybelse Wêreldbeskouing deur die Bybel en goeie boeke te lees (2 Tim. 2:15).

• Memoriseer Bybelverse wat gebruik kan word tydens evangelisasie (Sewe “EK IS” verse).

• “Practice makes perfect” – hoe meer jy evangeliseer, hoe meer sterf die self (Luke 9:23).

• Luister na die aanmoediging en advies van medegelowiges.

• Neem die eerste stap deur by 'n evangelisasiegeleentheid aan te sluit en waar te neem.

• Neem ŉ doelbewuste besluit (ons opdrag) om by evangelisasie betrokke te raak.
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PUNTE WAT TEENWOORDIG MOET WEES IN JOU 
EVANGELIE AANBIEDING (1)

• Die Slegte Nuus: Ons grootste probleem is God is Heilig, en ons is nie.

• Skepping en sondeval – Gen. 1:26,27; Matt. 19:4,5.

• Sonde (wet) – Exodus 20; Romeine 3:21-26

• Toorn – Rom. 1:18; Ps. 7:11-13.

• Oordeel – Heb. 9:27

• Dood – Rom. 6:23

• Straf en Hel – Lukas 12:5; Openb. 14:11; 21:8; Matt. 25:41
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PUNTE WAT TEENWOORDIG MOET WEES IN JOU 
EVANGELIE AANBIEDING (2)

• Die Goeie Nuus: “Die Evangelie” is “Goeie Nuus,” omdat God die oplossing vir sonde 
voorsien het.

• Christus het alle geregtigheid vervul (2 Kor. 5:21; Matt. 3:15).

• Christus het die wet perfek gehoorsaam (Rom. 8:3,4).

• Christus het die volle prys vir sonde betaal (Jes. 53:5; Ef. 1:7; Matt. 3:15; Joh. 19:30).

• Christus is uit die dood opgewek om sonde & dood te vernietig (2 Tim. 1:9,10; 1 Kor. 15:53-57).

• Christus het opgevaar na die hemel en regeer as ons Priester (1 Tim. 2:5; Heb. 7:25; 4:14-16), 
Profeet (Heb. 1:1,2; Joh. 1:15) en Koning (Fil. 2:9-11; Heb. 1:8-14).

• Volmaakte Hoëpriester; Perfekte Middelaar; Perfekte Advokaat.
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PUNTE WAT TEENWOORDIG MOET WEES IN JOU 
EVANGELIE AANBIEDING (3)

• Verlossing: Wat gaan jy met die goeie nuus doen?

• Bekeer jou van jou sonde en vertrou op Christus alleen.

• Christus beveel almal om te glo en bekeer (Markus 1:15).

• Geen goeie werk kan jou red; slegs die voltooide werk van Jesus Christus (Ef. 2:8-10).

• “Uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; 
nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie” (Ef. 2:8-9).

• Lees die Bybel, bid gereeld en sluit aan by 'n Bybelse Kerk (1 Kor. 12:12,13).

• Ons doel is om dissipels te maak wat op hul beurt weer ander dissipels kan maak.
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HOE OM DIE EVANGELIE MET 'N TOTALE 
VREEMDELING TE DEEL? (1) 

• Gaan uit in biddende afhanklikheid toegerus met God se woord en 'n duidelike evangelie 
opsomming.

• Bid (gedurig) vir geopende deure en die vrymoedigheid(Hand. 1:8; 18:10). Bid vir oortuiging 
van sonde, oordeel en geregtigheid (Joh. 16:8).

• Hengel saam eerder as op jou eie – twee is beter as een; kan bylas as gesprek stol. 

• Dit stel jou ook in staat om 'n dissipelmaak-dissipel te wees – verantwoordbaarheid.

• Berei voor deur gedeeltes uit die Evangelies te lees wat jy kan gebruik in jou gesprekke.

• Verlore Seun (Lukas 15:11-32); Fariseër en tollenaar (Luke18:9-14); Krimineel aan die kruis 
(Luke 23:39-43); Sewe “EK IS” spreuke (Joh. 6:35; 8:12; 10:9; 10:11; 11:25; 14:6; 15:1).
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HOE OM DIE EVANGELIE MET 'N TOTALE 
VREEMDELING TE DEEL? (2)

• 'n  Evangelie traktaatjie is die ideale beginpunt vir 'n evangelie-gesprek.

• Loop na 'n vreemdeling en sê, “Goeie dag, kan ek die evangelie van Jesus Christus met jou 

deel?”

• Terwyl jy die traktaatjie aan die persoon oorhandig, vra: “Wat is die evangelie?”

• Opvolgvraag: “Wie dink jy is Jesus?” “Is Jesus nog relevant vir vandag?”

• Dit fokus die gesprek op die persoon en werk van Jesus Christus.
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HOE OM DIE EVANGELIE MET 'N TOTALE 
VREEMDELING TE DEEL? (3)

• Vra vrae om hul wêreldbeskouing te verstaan en wat hulle van die evangelie weet.

• Luister fyn na hul antwoorde. Daar is altyd 'n aansluiting in wat hul sê.

• Vra vrae soos:

• Waar kom alles vandaan? Hoekom is die wêreld so boos? Wat is die oplossing?

• Is daar 'n God? Is daar lewe na die dood? Is jy bang vir die dood? 

• Dink jy jy is 'n goeie mens? Hoekom? Dink jy God is tevrede met jou lewe?

• Het jy al gelieg...gesteel...God se naam ydellik gebruik...owerspel gepleeg...moord gepleeg?

• As jy vandag sou sterwe, waar sal jy die ewigheid spandeer? Hoekom? Wat sê God?
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HOE OM DIE EVANGELIE MET 'N TOTALE 
VREEMDELING TE DEEL? (4)

• Vertrou absoluut in die gesag van die Woord en die werk van die Heilige Gees.

• Weet dit: die sondige mens se begeerte na outonomie maak dat hy weier om aan God te onderwerp.

• Moet nooit neutraliteit m.b.t.. die evangelie en die Bybel aanvaar nie – God vereis bekering en geloof.

• Memoriseer 'n paar verse wat die kern van die evangelie verduidelik (2 Kor. 5:21;  EK IS spreuke v. Jesus).

• Gebruik die wet om vir mense hulle sonde te wys: Moord (Matt. 5:21-22); Owerspel (Matt. 5:27-32).

• Wys vir hulle dat ons almal vêr te kort skiet aan God se perfekte standaard – ons het ŉVerlosser nodig.

• “We must go with the stick of divine truth and beat every bush behind which a sinner hides, until like 
Adam who hid, he stands before God in his nakedness.” ~The Puritans
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HOE OM DIE EVANGELIE MET 'N TOTALE 
VREEMDELING TE DEEL? (5)

• Laat die deur oop om die aansprake van Jesus in die Bybel te ondersoek.

• Gee hulle 'n traktaatjie met jou/kerk besonderhede; nooi hulle na 'n Bybelstudie.

• Onthou, God se woord werk kragtig deur gebroke instrumente.

• God kan mense oortuig deur eenvoudige Bybelse antwoorde.

• God kan eenvoudige woorde meer effektief maak as die mees welsprekende argumente 
(1 Cor. 2:1-5).

13

HOE OM DIE EVANGELIE MET 'N NOMINALE 
CHRISTEN TE DEEL? (1)

• Die meeste mense in SA bely om Christene te wees – 78% volgens Stats SA.

• Slegs 52% gaan een keer per week kerk toe en 22% een keer per maand.

• Baie “Christene” glo vandag dit is onnodig om 'n lid van 'n kerk te wees.

• Baie glo God is te liefdevol om mense tot die ewige hel te veroordeel

• Baie “Christene" is vasgevang in liberalisme, nominalisme, charismatiek, postmodernisme en “new age.”

• 8/10 mense wat sê hulle is Christen verstaan nie die evangelie nie.

• Baie baseer hulle verlossing op goeie werke: Bybellees, bid, kerkgaan, goeie dade, gebore 'n Christen.

• Baie min baseer hulle verlossing op genade alleen; Christus se dood en volmaakte geregtigheid.
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HOE OM DIE EVANGELIE MET 'N NOMINALE 
CHRISTEN TE DEEL? (2)

• Begin deur te vra, “As jy vandag sterf, en God vra 'Waarom moet Ek jou in my koninkryk 
toelaat?'”

• Vra ook, “As jy 'n sonde doen net voor jy sterf, en jy het nie tyd gehad om dit te bely nie, 
sal jy hemel toe gaan?"

• Albei vrae toets in wat/wie hulle vertrou vir vergifnis en geregtigheid.

• Verduidelik aan hulle die volmaakte gehoorsaamheid van Christus en Sy plaasvervangende 
offer.
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HOE OM DIE EVANGELIE MET 'N NOMINALE 
CHRISTEN TE DEEL? (3)

• Verduidelik Jesus se gehoorsaamheid en offer namens gelowiges:
• “Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word 

geregtigheid van God in Hom” (2 Kor. 5:21).

• Verduidelik: verlossing uit genade alleen, deur geloof alleen in Christus alleen (Ef. 2:8; Gal. 2:16; 
Rom. 5:1-2)

• Verduidelik: verlossing, regverdigmaking en heiligmaking deur illustrasies (Paaslam; Bloed aan 
die kosyn).

• Verduidelik: 'n Christen is nie sondeloos nie, maar vertrou op Christus alleen en stry daagliks 
teen die sonde.
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HOE OM DIE EVANGELIE MET 'N JEHOVA GETUIE TE 
DEEL (1)

• Stel voor om eers te bid en bid dan 'n Christusgesentreerde gebed tot die Vader.

• Staan op hierdie vers: “Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat 
ontstaan het nie” (Joh. 1:3)

• Vra hulle, “Ek het drie minute oor voordat ek sterf, hoe kan ek die koninkryk binnegaan?”

• Gebruik die man aan die kruis, “Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom” (Lukas 23:42)
• Goeie werke kan nie red nie (Jes. 64:6).

• Fokus op sonde, oordeel en geregtigheid, en ons nood aan vergifnis. Hoe kan ek nou vergewe word?

• Fokus op: “die mense is bestem om een maal te sterwe en daarna die oordeel” (Heb. 9:27).
• Dit maak nie saak hoe die hiernamaals lyk nie, daar is geen tweede kans nie.
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HOE OM DIE EVANGELIE MET 'N JEHOVA GETUIE TE 
DEEL (2)

• Vra hulle of die evangelie genoeg is en oor verlossing uit genade alleen, deur geloof alleen, in 
Christus alleen (Ef. 2:8).

• Fokus op: “Ons het almal geword soos ’n onreine, en al ons geregtighede soos ’n besoedelde 
kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die 
wind” (Is. 64:6). 

• Wat is die antwoord vir die probleem? Hoeveel goeie werke is genoeg?

• Wys hulle ook na hierdie vers: “Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan 
dit ken? Ek, die HERE, deursoek die hart, toets die niere?” (Jer. 17:9,10). Wie kan die menslike 
hart verander en hoe?
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HOE OM DIE EVANGELIE MET 'N JEHOVA GETUIE TE 
DEEL (3)

• Hoe sal ons voor 'n driemaal Heilige God staan? In wie se geregtigheid? Ons eie? Ons 
goeie werke?

• Hulle sal voortdurend wys op kwessies oor Bybelvertalings, die Drie-eenheid, die 
hiernamaals, die koninkryk, ens.

• Memoriseer Bybelverse wat dui op die godheid van Christus. Rus jouself toe met die 

leerstelling van die Drie-eenheid.

• Vermy argumente wat weglei van die sentrale kwessie; sonde, vergifnis en die evangelie.
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HOE OM DIE EVANGELIE MET 'N MOSLEM TE DEEL? 
(1)

• Weet: Allah en Jahweh is nie dieselfde God nie al maak Moslems daarop aanspraak.

• Moslems glo in die Ou Testament – maak ruim gebruik van OT tekste wat na Christus 

wys (soos Jesaja 53).

• Moslems hoop om die ewige lewe te bereik deur die 5 pilare van Islam - wys hulle na die 
genade van God.

• Moslems het nie die versekering van verlossing en vergifnis nie – wys hulle na Christus 
die Verlosser en Hoëpriester (Heb. 7:25).
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HOE OM DIE 
EVANGELIE MET 
'N MOSLEM TE 
DEEL? (2)
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HOE OM DIE EVANGELIE MET 'N MOSLEM TE DEEL? 
(3)

• Moslems glo mense kan God nie persoonlik ken nie. 

• Vertel hulle hoe om 'n verhouding met God die Vader deur Christus te hê.

• Moslems glo Jesus is 'n profeet nie God in die vlees nie.

• Vra hulle waar is Sy geskrifte en wat Hy geleer het. Sal hulle dit gehoorsaam?

• Wys hulle na die sewe EK IS spreuke van Christus – “voordat Abraham was, is EK” (Joh. 
8:58)

• Veral: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe 
deur My nie” (Joh. 14:6).
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HOE OM DIE EVANGELIE MET 'N MOSLEM TE DEEL? 
(4)

• Moslems ken nie 'n God wat hulle liefhet nie (Rom. 5:8; 1 Joh. 3:1).

• Vra hulle wat is die grootste uitdrukking van liefde?

• Vra hulle moet verduidelik hoe Allah se liefde werk?

• Verduidelik die opofferende liefde van 'n aardse vader vir sy kind.

• Wys hulle na Christus wat groter is wat vir sondaars gesterf het.

• Illustreer die Vader se liefde met verhale soos Abraham en Isak, en die verlore seun.

23

HOE OM DIE EVANGELIE MET 'N MOSLEM TE DEEL? 
(5)

• Moslems glo nie in die Drie-eenheid.

• Wys hulle na die ewigheid van Jesus in die Ou en Nuwe Testament.

• Verduidelik dat ons na die beeld van God geskape – vleeswording van Jesus noodsaaklik.

• Jesus moes mens word om God in die vlees aan ons te openbaar (Joh. 1:14; 14:9).

• Jesus moes mens word om die straf vir die mensdom te dra (Heb. 9:22; Is 53:5). 

• Jesus moes mens word die skepping en die mensdom met God te versoen (Kol. 1:20).

• Sonder die vleeswording van Jesus is God 'n veraf onbekende mag.
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HOE OM DIE EVANGELIE MET 'N MOSLEM TE DEEL? 
(6)

• Moslems glo nie in erfsonde sonde nie.

• Verwys na OT & NT Skrifgedeeltes wat dit verduidelik (Ps. 51:5; Rom. 5:12).

• Vra hulle waarom kinders sondige gedrag van geboorte af wys.

• Sleutelgedagte: sonde is universeel, die mensdom is verslaaf aan sonde, die dood is die 
straf, Jesus is die enigste Verlosser.

• Bronne aangaande Moslem Evangelisasie:

• https://solafive.co.za/muslim-evangelism/
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HOE OM DIE EVANGELIE MET 'N ATEÏS TE DEEL? (1)

• Daar is nie so iets soos 'n ateïs nie, slegs diegene wat die waarheid onderdruk (Rom. 1:18-23).

• Almal glo in iets en beroep hulself op 'n hoër gesag van waarheid.

• Maak ruim gebruik van God se wet en doen 'n beroep op hul gewete (Rom. 2:14-16).

• Wys hulle op die irrasionaliteit van 'n heelal wat vanself ontstaan het.

• Niks + Niemand = Alles??? vs God + skepping = alles.

• Wys hulle op die uiterste hopeloosheid om kinders in hierdie wêreld te bring net om te sterf.

• Wys hulle na die dwaasheid van die dood as jou beste uitkoms in die lewe.

26

https://solafive.co.za/muslim-evangelism/


4/12/21

14

HOE OM DIE EVANGELIE MET 'N ATEÏS TE DEEL? (2)

• Vra hulle byvoorbeeld, “waar het jou hemp vandaan gekom?” Alles is deur iets gemaak.

• Wys hulle na die hoofkwessie, die boosheid van die menslike hart.

• Millennia van wetenskap en tegnologie het nie die kwessie van moraliteit opgelos nie.

• Die mensdom het meer verdorwe geword ten spyte van kennis, wetenskap en 
tegnologie.

• Gee hulle die evangelie: Die mensdom is verdorwe, daar is 'n God, almal sal rekenskap 
gee, Jesus het vir sondaars gesterf.

• Kyk die fliek: Atheist Delusion -> www.AtheistMovie.com
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‘N GETUIENIS VAN ‘N ATEÏS EN DIE WAARDE VAN ‘N 
TRAKTAATJIE

• https://youtu.be/h4j7FBYXQKs
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http://www.atheistmovie.com/
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“Dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening 
van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het 

deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te 
vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle 

om Christus wil: Laat julle met God versoen” (2 Tim. 2:9, 10).

SOLI DEO GLORIA!

LAASTE OPMERKING
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