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Mensen

winnen 

voor

Jezus



Enkele vragen: 

 Wat was het belangrijkste moment in 
je leven?

 Hoe kun je: ‘Mensen winnen voor 
Jezus’ in 1 zin samenvatten?

 Waarom ‘mensen winnen voor Jezus’?

 Wie of wat speelde de 
doorslaggevende rol?  



Ez.18:23,32, Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt 

het woord van de Here Here. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn 

wegen en leve?                        Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie 

sterven moet, luidt het woord van de Here Here; daarom bekeert u, opdat gij 

leeft.

Ez.33:11. …zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, Ik heb geen behagen

in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert 

van zijn weg en leeft;

Rom.5:18,19, …..gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot 

veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor 

alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.  Want, gelijk door de 

ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen 

ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.



Tit.2:11,12, Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons 

op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, 

rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,……………… 

1Tim.4:9,10, Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard…………………..omdat 

wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle 

mensen………..

1Tim.2:4,6,……..God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot 

erkentenis der waarheid komen. ………………..Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot 

een losprijs voor allen

2Petr.3:9, De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is 

lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot 

bekering komen.



RADIO / T.V.
HUISBEZOEK
KERKELIJK VORMINGSWERK
EVANGELISATIECAMPAGNE
EEN BIJZONDER MOEILIJKE SITUATIE
ZOMAAR EENS IN EEN KERK LANGS GEGAAN
VOORGANGER  
VRIENDEN / FAMILIELEDEN

DEZE RESULTATEN KOMEN GROTENDEELS OVEREEN MET EEN ONDERZOEK, DAT ONDER 21.000 
CHRISTENEN IN DE VERENIGDE STATEN WERD GEDAAN.

Waardoor komen mensen tot geloof en tot de gemeente?

In 1987 werd aan meer dan 1600 actief meelevende christenen in 
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland de vraag voorgelegd: “Welke 
factoren hebben je beslissing voor Christus en zijn gemeente 
beïnvloed?”  

De resultaten van het onderzoek waren verrassend.



GOD BRACHT ANDERE MENSEN OP JE WEG DIE HET 
GOEDE NIEUWS MET JE DEELDEN!

ZIE JOH.1:35-43  EN JOH.1:44-52       

MENSEN IN DE NAASTE OMGEVING!

Wat doen Andreas en Filippus? 

Wie overtuigt; wie haalt mensen over de brug? 

Hand.1:8 Opdracht aan Jezus’ volgelingen voor zijn 
hemelvaart: Getuigen zijn van Hem. 

Heilige Geest leidt. 

Zie het boek Handelingen. (vb. hoe mensen worden 
gewonnen). 



Opdracht:

Opdracht:



1. Schrijf één of meer namen in de vijf cirkels van mensen die geen persoonlijke relatie met Jezus

Christus hebben en met wie je een goed en regelmatig contact hebt.

2.Verdiep je in deze personen. Toon belangstelling voor hen. Leef met hen mee. Vraag je af wat hen

beweegt, wat hen bezig houdt, wat hun vragen en zorgen zijn. In welk opzicht kun je iets voor hen

betekenen en de liefde van Christus naar hen uitdragen? Als je je zo in hen verdiept hebt, kun je ook

heel concreet en specifiek voor hen gaan bidden.

3.Vraag God of Hij je wil gebruiken om aan deze personen het evangelie uit te leggen.

4. Overdenk op welke verschillende manieren je de ander met de boodschap van het evangelie

in aanraking kunt brengen.

5.Deel je ervaringen met medechristenen en bespreek deze. Bid voor elkaar.



HAND.10:1-5, 7-16

GOD DOET VOORBEREIDENDE WERK! 
HAND.10:1-5, 7-16

VOORDAT WE MET MENSEN OVER GOD SPREKEN, MOETEN WE MET 
GOD OVER HEN SPREKEN!

BESCHIKBAAR STELLEN; LATEN LEIDEN 1PETR.3:15

HAND.8:26-40 FILIPPUS, DE EVANGELIST    GEHOORZAAM



VERSCHILLENDE FACTOREN SPELEN EEN ROL IN 

HET PROCES VAN HET WINNEN VOOR JEZUS.

CORNELIUS (HAND.10:2) VREESDE GOD, GAF 

LIEFDEGAVEN, BAD VOORTDUREND

KAMERLING LAS DE PROFEET JESAJA. HAND.8:28

WIE HAD HET PROCES IN GANG GEZET?

Mensen winnen voor Jezus is een proces, 

waarin jij een schakel kunt zijn! 



Gezamenlijke opdracht: jullie zullen mijn getuigen zijn!

In Handelingen lezen we alleen over hoe Petrus en 

Johannes dat deden. 

- Een voorval: een genezing b.v. gaf aanleiding om te 

getuigen. 

Wanneer staan mensen meer open?

- Paulus in Hand.17:2,3  -> synagoge -> Schriften

Waarom naar synagoge?



Opdracht:

WELKE KLEINE STAPPEN ZOU JE KUNNEN ONDERNEMEN OM HET KONTAKT TE VERDIEPEN MET IEMAND, 
DIE ZICH VOOR HET EVANGELIE ZOU KUNNEN INTERESSEREN?

- Bidden, dat God zijn / haar hart opent.

- Hem / haar vriendelijk groeten.

- Een gelegenheid zoeken om hem / haar te ontmoeten in zijn / haar omgeving.

- Zo tussendoor een kleine ‘graankorrel strooien (i.v.m. geloof in God).

- Hem / haar een dienst bewijzen.

- Informeren naar de familie: kinderen, ouders…………………………….                

- Samen met hem / haar iets doen.

- Oog hebben voor zijn / haar noden, moeilijkheden, problemen.

- Hem / haar uitnodigen voor de koffie.

- Hem / haar vertellen over iets dat God in uw leven heeft gedaan.

- Interesse tonen voor zijn / haar beroepsbezigheid.

- Bidden dat hij / zij gered mag worden.



- Voor iets een beroep op hem / haar doen. 

- Hem / haar vertellen dat we een heel sympathieke geloofsgemeenschap bezoeken.

- Zijn / haar interesses, hobby’s, ideeën ontdekken.

- Hem / haar een woord van bemoediging / troost zeggen.

- Hem / haar vragen naar zijn / haar geloofservaringen.

- Hem / haar een eerlijk compliment maken.

- Hem / haar wijzen op het feit dat de Bijbel betrekking heeft op dingen, die hem / haar     

interesseren of verontrusten.

- Hem / haar deelgenoot maken van eigen persoonlijke moeilijkheden.

- Een actueel thema bespreken en er een bijbelse visie over geven zonder te preken.   

(Kernenergie, drugs, occultisme, aids, sport, geweld, muziek, rassendiscriminatie, het 

lijden)



A. DE VOLGORDE VAN DE STAPPEN IS NIET VAN BELANG.

B. KIES DIE MOGELIJKHEDEN DIE BIJ JE PASSEN OF 

BEDENK BETERE.

- Een positief woord zeggen over een gelovige vriend.

- Vragen welke plaats God in zijn / haar leven inneemt.

- Vertellen hoe God in een bepaalde situatie heeft ingegrepen.

- Hem / haar een geschikt boek, tijdschrift of goede informatie geven.

- Het einde van de wereld, de dood, het leven na de dood ter sprake brengen.

- Hem / haar voor een geschikte samenkomst uitnodigen (huissamenkomst, evangelisatiedienst, film, eredienst enz.)

- Vragen wat Jezus voor hem / haar betekent.

- Vragen, of hij / zij eens de Bijbel met u zou willen lezen?

- Vragen: ”Weet u wat u precies gelooft of bent u nog op zoek?”

- Vragen of hij / zij zich veilig voelt in het leven.

- Vragen of er in onze maatschappij genoeg aandacht is voor geestelijke zaken.

- Vragen of u hem / haar mag uitleggen wat de kern is van het evangelie van Jezus Christus en een afspraak maken wanneer dit kan plaatsvinden.

- Vragen of hij / zij Christus persoonlijk zou willen leren kennen.



Verschillende stijlen, naar gelang de persoon en de gave

Confronterende stijl  Petrus, 

Onderwijzende stijl  Paulus, 

Dienende stijl  Dorcas (Hand.9:36-39)

Uitnodigende stijl 

Opdracht:

Welke stijl heb jij? 

Wat voor persoon ben jij?  Introvert, extravert ?



Jezus Christus is de enige, aan wie wij kunnen zien 
hoe God is. 
De enige, die ons volkomen doorziet en toch 
liefheeft. 
De enige, bij wie een mens de schuld van zijn 
leven kwijtraken kan. 
De enige, die een volkomen nieuw leven mogelijk 
maakt. 
De enige, die aan ons leven zin geeft. 
De enige, die ons volle vertrouwen verdient.


