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Inleiding: 
Iedereen kan Evangelist zijn. We leven in de eindtijd. We weten niet wanneer de Heere terugkomst, 
maar zien wel de tekenen van de eindtijd. 
 
Evangeliseren is mensen over God vertellen. (zie Psalm 9:2) Evangeliseren is heel breed. 
 
Zolang mensen leven is er ook een mogelijkheid dat ze bekeerd worden, daarom moeten we hen dat 
ook vertellen. De kleine overwinningen, als je ziet dat God werkt, geven kracht. 
 
Waarom is evangeliseren zo belangrijk? 

- God eren. Dit doe je door: 
o Bidden: vraag met alles wat je doet Hem om hulp. Bid en dank dat Hij Jezus heeft 

gestuurd. 
o Bijbellezen: Door de Bijbel wil God tot ons spreken. Soms raakt een tekst je ineens. 

God spreekt persoonlijk. 
o Tijd voor God vrijmaken: Hoeveel tijd op een dag besteed jij aan God? 
o Zingen 
o Met Hem praten, maar ook vooral OVER Hem praten. 

- Belangrijk voor mensen: Hoe kunnen mensen weten wie God is als het hun niet verteld word. 
We moeten hen dat vertellen. 

- Mensen die ziek zijn hebben een dokter nodig, de ziel heeft Jezus nodig. Daarom gebruikt 
Sjofar Evangelisatie ook een ambulance. 

 
Hoe kun je evangeliseren? 
Belangrijk is om je af te vragen wie is de Heere voor jou? Wat moet je vertellen aan iemand anders 
als je het zelf niet geloofd! 
We kunnen er niet voor zorgen dat mensen gaan geloven, maar moeten ze wel de weg wijzen naar 
Jezus. 
We zijn allemaal schakels. Het is belangrijk om te blijven bidden voor de mensen die we tegenkomen. 
Vertel mensen dat alles wat er gebeurt al is voorzegt in Openbaringen. 
Je kan evangeliseren op: 

- Feesten: bijvoorbeeld op een verjaardag 
- Werk: beantwoord de vragen die je krijgt en ga in gesprek. 
- Kerk: veel jongeren gaan alleen naar de kerk omdat het moet, spreek ze aan. 
- Onderweg: ben je tot een voorbeeld of tot ergernis onderweg? 

 
Wat heeft Sjofar nodig voor het evangeliseren? 
Zie Handelingen 17:17. 

- God drie-enig hebben we nodig. We hebben de Geest van God nodig om te spreken. 
- Kinderen van God 
- Bijbel: we moeten het woord van God verkondigen. De Bijbel is radicaal, we mogen dit ook 

radicaal uitspreken met liefde. Dit geeft mensen hoop 
- Bus 
- Folders 



- Gebed 
- Engelen: de duivel wil niet dat we er staan met de bus. God stuurt zijn Engelen om te 

beschermen. 
 
Wat doen we als we evangeliseren? 

- Op straat staan en getuigen. Soms moet je niet opdringerig zijn. Gods tijd is de beste tijd. Blijf 

voor de mensen bidden, dat is het belangrijkste. 

Aan de hand van de 5 kleuren en tekens kan je beginnen met evangeliseren: 
- Gele kroon: God is Koning, Hij heeft mij gemaakt en wil dat we voor Hem leven; 

- Zwart hart: Mijn zonden maken een scheiding tussen God en mij; 

- Rood kruis: Jezus gaf Zijn leven aan het kruis en als ik in Hem geloof ben ik gered; 

- Wit hart: Jezus stond op uit de dood. Als ik bij Hem hoor wordt ook mijn leven nieuw; 

- Groen blad: Ik leer Jezus steeds meer kennen en voor Hem te leven om straks voor altijd bij 

Hem te zijn.  

Evangeliseren is niet makkelijk (Jesaja 41:10), maar zo blijf je je ook afhankelijk weten van God.  


