
Evangelisatie in Gewone Taal (EGT) 
Op de trefavond van 5 december 2017 hebben we het gehad over evangelisatie en hoe we dit praktisch 

in ons leven doen, geleid door Christiaan Verkerk. Deze audio wordt beschikbaar en kan een goede 

voorbereiding zijn voor deze kring, maar is echter zeker niet noodzakelijk. We hebben van Jezus is een 

opdracht gekregen die vaak awkward is, niet prettig. Echter is het niet de criticus die de eer verdient, 

maar de man in de arena, met zweet, stof en bloed op zijn gezicht. In deze kring/overdenking willen 

we praktisch bezig gaan met getuigen, maar dan in eenvoudige taal. Niet door onze religieuze 

taalgebruik, maar gewoon met de taal die we eigenlijk ook buiten het kerkgebouw en de muren van 

de Generaal gebruiken.  

De Grote Missie 
Het begint allemaal in de Bijbel, met de opdracht die Jezus ons geeft. De Grote Missie, de opdracht, 

zoals die is geformuleerd in Mattheüs 28:16-20. Lees dit stuk toch nog maar eens met elkaar. Er zit 

namelijk veel in! Blijf niet te lang bij deze tekst stil staan, want we willen vooral praktisch focussen op 

het tweede deel van deze kring. 

- Wanneer geef je volgens jou gehoor aan deze tekst? 

- Wanneer heb je (in jouw ogen) voor het laatst gehoor gegeven aan de opdracht die Jezus 

geeft?  

Je getuigenis zonder jargon 
In het tweede deel van deze overdenking willen we bezig met onze persoonlijke getuigenis in Jip-en-

Janneketaal. We willen niet per se het christelijk jargon wegzetten als fout of onnuttig, maar vaak 

spreken we in de kerk een bepaald taaltje dat we buiten de muren van het kerkgebouw niet spreken. 

Op de trefavond heb je hier misschien al kort van mogen proeven door in 2 minuten je getuigenis te 

geven aan iemand naast je. 

Nu willen we iets dieper hierop ingaan, door iedereen de ruimte te geven om hiermee te oefenen. Laat 

iedereen een tijdje nadenken over zijn persoonlijke getuigenis. Schrijf steekwoorden op of schrijf hem 

misschien helemaal uit. Filter daarbij woorden als “genade”, “opnieuw geboren” en 

“belijdenis/dopen” eruit of leg ze uit. Als je te veel woorden uit moet leggen dan is je praatje dus te 

technisch. Neem hier 10 minuten voor. Zorg ervoor dat je er echt goed over na hebt gedacht! 

Vervolgens gaan we proberen deze getuigenissen voor elkaar te houden, in de groep. Probeer gewoon 

eerlijk je verhaal te vertellen. Misschien is dit aan het begin nog een beetje onwennig voor je, voelt het 

tegennatuurlijk, maar daarvoor is kring een veilige plek om te oefenen. Vertel genoeg, maar ga ook 

niet ellenlang lopen preken. Telkens als er een woord wordt gezegd dat niet zou worden gezegd bij 

een goede borrel met niet-christelijke medestudenten mag je degene die spreekt onderbreken en erop 

wijzen. Probeer elkaar vervolgens te helpen in een betere formulering. Houd het niet bij het aanhoren 

van de verbetering, maar spreek de zin ook echt opnieuw uit, zodat je leert dat dit nu eenmaal de 

manier is waarop mensen in je omgeving je het best begrijpen en het een stuk natuurlijker aan gaat 

voelen om deze dingen zo te zeggen. 

Neem ruim de tijd om iedereen bij langs te gaan, voor ieders persoonlijke verhaal. Let ook gewoon op 

simpele presentatieskills, want ook die zijn belangrijk. We vertegenwoordigen de hoogste God van 

hemel en aarde, hoe cool is dat? Daarover mogen we enthousiast spreken, we mogen laten zien wat 

het ons doet. 



Nadat iedereen aan de beurt is geweest kan je nog even de tijd nemen om voor jezelf dingen op te 

schrijven die je meeneemt. 

En nu? 
Deze getuigenissen moeten natuurlijk niet een mooi stukje theorie blijven. 

- Met wie in jouw directe omgeving zou je dit getuigenis komende week kunnen/willen delen? 

Dit werd op tref ook gevraagd, maar vertel het elkaar maar. Dan kan je ook elkaar accountable 

houden. 

- Neem ook de tijd voor gebed. Het delen van een getuigenis heeft minder kracht als het niet 

geleid wordt door de Heilige Geest. Dan ben je slechts een verhaaltje aan het vertellen dat 

nooit zal landen. Bid voor kracht van de Heilige Geest. Bid voor daadkracht, wilskracht en 

veerkracht. 

Tijd over 
Als er nog tijd over is kan je met elkaar ook nog spreken over specifieke teksten als: 

- Lucas 10:1-11, wat zegt dit over hoe wij nu evangeliseren? 

- Markus 1:14,15, wat zegt dit over de boodschap die we brengen? 

- Handelingen 18:24-28, over het nut van Bijbelkennis bij het evangeliseren 


