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Laten zien en horen wat je gelooft,
in eenstijl die bij je past.
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Dit document bevat de pagina’s 3 en 4, 10 t/m 25 en 35 t/m 37 van de Cursus Aanstekelijk
Christen.
De cursus is van Willow Creek Community Church en wordt in Nederland gegeven door
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Voorwoord
Het HandboekAanstekelijk Christenis eencursusboekvoor gewonechristenen- u en mij dus om hen te helpenhet evangelieeffectief door te gevenaande mensendieze kennen.De nadruk
ligt op eennatuurlijke omgangmet familieleden,vrienden,collega'sen buren,die er op den duur
toe zal leiden dat velen van hen hun verfouwen in JezusChrisfusgaanstellen.
Als u vindt dat relatiesheel belangrijk zijn voor evangelisatie,maar dat dezeaanpakniet bij u
past danwillen we u eropwijzen dat dezecursusspeciaalvoor u is.
Als u de onderdelenvan dezecursusdoomeem! zult u met groeiendenthousiasme
merkendat
God u kan gebruikenom mensente reddenvoor de eeuwigheid.
Met allerlei hulpmiddelen- zoalsvideo-portretten,groepsdiscussies
en rollenspel- zult u leren
hoe u de boodschapvan Christuskunt doorgevenin uw eigenstijl, die God u heeft gegeven.
Naarmateu meerverftouwenkrijgt, en het geleerdein praktijk breng! zult u ontdekkenwat al
duizendenmensenvóór u hebbenontdekÍ Er is nietszo avontuurlijk als eenAanstekelijk
Christente worden.
Het is fantastischalsje merkÍ dat de Heilige Geestdoorjou heenwerkf terwijl je relaties
opbouwt,geestelijkeonderwerpenter sprakebrengt,uitlegt wat God voor je heeft gedaan,enje
wienden aanmoedigtzich aanJezusChristusover te geven.Als Godjou gebruikt als lid van een
teamdat iemandover de drempelvan het geloof heenhe$t, kijk uit!
Ie zultnooit meer dezelftlezijn.Het is heerlijk te weten datje eenrol hebt gespeeldin de
vervulling van Godseerstebedoelingop aarde:"zoekenen reddenwat verlorenwas".
Dus stroopje mouwenmaar op. Het avontuurkan beginnen.
Ongemerktzijn we vertrouwelijk gewordenen zeggenwe "jlj" en "jou" tegenelkaar.
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Vragen over de stijl van evangeliseren
7n ga je te werk
-4. Beantwoordde volgende36 uitspraken.Geefbij elke uitspraakaaninhoeverredie voor
jou geldt. Doe dat door middel van de volgendeschaal:
3
2
1
0

:
:
:
:

Helemaal
lvftnofmeer
Weinig
Helemaalniet

B. Breng je antwoordenover nÍur de tabel onderaanpagina 12 entel de kolommen op.
_

1. In gesprekkenga ik recht op mijn doel af, zonderinleiding, zander"om de hete
brij heente draaien".

_

2. Ik vind het moeilijk om de deurvan (christelijke)boekwinkelsof bibliotheken
achterme dicht te trekken,zondereenstapelboekenover het geloof of over
actuelemaatschappelijke
kwestiesmeete nemen.

_

3. Ik vertel vaak over mijn persoonlijkeervaringenom mijn standpuntenduidelijk
te maken.

_

4. Ik ben eengezelschapsmens,
en hechtveel waardeaanvriendschappen.

_

5. Ik betoekgraaganderemensenbrj mijn activiteiten.

_

6- Ik zie nood in het levenvan mensen,die anderenniet zien.

_

7. Als dat nodig is, schrik ik er niet voor terug iemandduidelijk te zeggenwaar
het op staat.

_

8. Ik wil altrjd graaghet fijne van de zaakwetenen neig ertoealleste analyseren.

_

9. Ik kruip vaak in de huid van anderen, en zegdanbijvoorbeeld:"Ik dachter
vroeger ook zo over" of "Z.ovoelde ik dat woeger ook aan."

_

10. Wanneerik ergensben,maak ik snelvriendenen datwil ik ook gi:aag.

_

11. Om eerlijk te zijn, zelfs als ik de antwoordenweet, heb ik liever dat iemand
"met meerverstandvanzaken" het christelijk geloof aanmijn wienden uitlegt.

_

12. Het geeftme veel voldoeninganderente helpen.Het lieftt onopvallend.

-

13. Ik vind het niet moeilijk mijn vriendenmet de waarheidte confronteren,zelfs
als daardoorde relatiesbekoelen.

Onderdeel
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_

l4.Van naturericht ik me in gesprekkenop die puntendie iemandsgeestelijke
ontwikkeling tegenhouden.

-

15. Wanneerik mensenvertel hoe ik zelf tot geloof ben gekomen,dan merk ik dat
ze belangstellendluisteren.

_

16. Ik verdiepme liever in persoonlijkelevenswagenwaaÍ iemandmee zit dan in
abstractetheologischeideeën.

-

17.kga gaagnaar bijeenkomstenof concertenwaar ik niet-kerkelijkevrienden
meenaÍr toe kan nemen.

-

18. Omdatik mezelfnietzo'nprater vind, laat ik iemandliever door mijn daden
ziendat ik om hem geef dan door mijn woorden.

_

Ig.Ik geloof dat echteliefclevaak betekentdatje iemandde waarheidmoet zeggen,
ook al doetdatpijn.

-

20.Ik voel me in mijn elementbij discussiesen debaffenover hetehangijzers.

-

2l.Ik durf mensenwel te vertellenovermijn falen,maarook overwat me goed
afgmt.

-

22.Ik praat liever met mensenover hun leven,voordat ik me gedetailleerdverdiep
in hun opvattingen.

-

23. Als onzegemeentespecialekerkdienstenof bijeenkomstenvoor belangstellenden zou organiseren,danvind ik het leuk mijn kennissenof collega'sdaai mee
naartoe te nemen.

_

24.Ik heb ontdektdat, als meÍrsenniet graagover geestelijkezakenpraten,mijn
maniervan leven als christenhen somsmeer openmaakt.

_

25. Een lijfspreuk die brj mrj zou passenis: "Baat het niet, dan schaadthet niet maardoe in iedergevalwat!"

-

26. Het hindert me als mensenondeugdelijkeargumentengebruikenof onlogisch
redeneren.

_

27.Mensen blijken het leuk te vinden verhalente horenover dingendie in mijn
levenzijn gebeurd.

_

z9.Ikvoer graaglangegesprekkenmet mijn vrienden.

-

29.Ik vraagme voortdurendaf van welke evangelisatie-evenementen,
boeken,enz.
mijn vriendenzullen genieten.En hoe kze daarhet bestmee in contactkan
brengen.
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30. Ik help liever iemandpraktischin Christus'naam,dan eenheel gesprekover het
geloofte voeren.
31. Somsraak ik in problemen,omdat ik de nodigevriendelijkheiden gevoeligheid
mis, als ik met anderenpraat.
t:2. k wil graagwetenwat de achterliggendegedachtenachteriemandsmeningzijn.
33. Ik verbaasme er nog steedsover hoe God mij tot het geloof in Hem heeft
gebrachten ik wil daargraagover vertellen.
34. Over het algemeenvinden mensenmij eenbetrokken,gevoeligen zorgzaaffr
persoon.

-

35. Ik vind het geweldig,als ik eengastkan meenemennÍur eenevangelisatieactiviteit van de qemeente.

-

36.Ik houd me liever met de praktijk en actiebezigdanmet filosofieënen ideeën.

3
9
r5
2l

27
33

roraar][-llt]

t

l

nlr-l
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Onderdeel2
Jezelfzijn
Wat gaan we doen?

In dit onderdeelgaje:
1. Je eigenstijl van evangeliserenontdekken
2. Een stapnemenom die strjl te ontwikkelen
3. De evangelisatiestijlen
van anderenontdekken

Iezelf zijn
God heeftjou gemaaktmet eeneigenuniekepersoonlijkheid.
Hij wist wat Hij deedtoen Hij je schiep!
God wist wat Hij deedtoen Hij je in eenbepaaldeomgevingplaatste.
In het uitdragenvanje geloof magje jeznlf zijn.

Zes stijlen van evangeliseren:
.
.
.
.
.
.

de confronterendestijl
de intellectuelesdl
de getuigendestfil
de persoonlijkestijl
de uitrodigende stijl
de dienendestijl

Niemandpastprecies in éënvan de zesstijlen!
Op verschillendemomentenkunje verschillendestijlen hanteren.
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Zes stijlen van evangelisatie
De confronterendestijl
Bijbelsvoorbeeld:
Kenmerken:
.

Zelfverzekerd

.

Vrijmoedig,assertief

.

Direct

Eigentijdsevoorbeelden: . Billy Graham . PeterScheele
Let op:

*
*
*

Leergevoeligen tactvolop te treden.
Probeernietjezelfte bewijzen.
Veroordeelanderestijlenniet.

De intellectuelesfijl
Bijbelsvoorbeeld:
Kenmerken:
.

Onderzoekend

.

Analytisch

.

Logisch

Eigentijdsevoorbeelden:. JoshMcDowell . Willem Ouweneel. C.S.Lewis
Let op:

Pas op voorzinIoze, "academi sche" discussies.
Letop gevoelsmatige
barrièresbij gesprekspartner.
* Letop eengoedehouding(1 Petrus3:15)
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De getuigendestijl
Bijbelsvoorbeeld:
Kenmerken:
.

Helderecommunicator

.

Verteller

.

Goedluisteraar

.

Open over zich-zelf

Eigentijdsevoorbeelden: . Corrie ten Boom . Joni EarecksonTada

Let op:

Zit niette volvan jezelf.
Verplaatsje in de ander.
Daagde anderuit.

De persoonlijke stijt
Bijbelsvoorbeeld:
Kenmerken:
.

Warmepersoonlijkheid

.

Gemoedelijk

.

Op vriendschapgericht

Eigentijdsevoorbeelden: . Majoor Bosschardt . HenkBinnendijk

Let op:

Durfte confronteren
metde waarheid.
Neemnietiederslastop je eigenschouders.
Brengde anderbij God.
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De uitnodigendestijl
Bijbelsvoorbeeld:
Kenmerken:
.

Gastwij

.

Op relatiesgericht

.

Kan anderentot iets overhalen

Eigentijds voorbeelden:
'

Omdatdezemensenzo onopvallendte werk gaan,zijnze nauwelijksbekend.Een vooóeeld
dat wel bekendis geworden,is Ruth Graham,de wouw van de Amerikaanseevangelist
Billy Graham.

.

Wie in jouw omgevingof gemeenteheeft dezestijl?

Let op:

Durfoverhetevangeliete spreken.
Brengmensennaargeschiktegelegenheden.
Raaknietontmoedigd
doornegatievereacties.
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De dienendestijl
Bijbelsvoorbeeld:
Kenmerken:

r

.

Gerichtop anderen

.

Nederig

.

Geduldig

Eigentijdsevoorbeelden:
.

Moeder Teresa

.

Voorbeelduit eigenomgeving:

Let op:

*
*
*

Nietalleendaden,ookwoorden(Romeinen10:14).
Dienenscheptuniekemogelijkheden.
Neemnietteveelhooiop je vork.
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\ilat is jouw stijl?
Je hebt bij het beantwoordenvan de vragenje eigenuitslag geÀen.Met behulpvan de beschrijvingen op de volgendepagina'skun je kijken ofje het herkent.Dit kanje helpenom je eigen
evangelisatiesdlverderte ontwikkelen.
Zo kun je het doen:
1. Leesde beschrijvingvan de stijl waarinjij het hoogstscoorde.Vergelijk de genoemde
kenmerkenen suggestiesmetjouw eigenervaring.
2. Jekunt dat ook doenvoor éénof tweevan de stijlen waarinje daamahet hoogst
scoorde.Je zriltkenmerkentegenkomendie helemaalbij je passenof misschienwel
helemaalniet bij je passen.Jekunt later nog eensiemanddie jou goedkent vragenhoe
die eroverdenkt.
3. Bedenkeenconcretesituatieom van daaruiteenbesin te makenmet het verder
ontwikkelenvanjouw persoonlijkestfil.
4. Schrijfjouw persoonlijkesdl van evangeliserenin de Relatielijst op paglna43.
Belangrijk: I-aatje niet in verwarringbrengenwanneerje hoog hebt gescoordin meerdan één
stijl. Dat zouer op kunnenwijzen datje meerderestijlen kunt gebruiken,aflrankelijkvan de
persoontegenoverje.
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De confronterendestijl
Bijbels voorbeeld:Pefus in Handelingen2.
Belangrijke tekst: 2 Timothetis4:2
Verkondigha woord"dring er op ufln, gelegenof ongelegen,wederleg,bestraf en
bemoedigmet alle lankmoedigheiden ondenichting.
Eigentijdsevoorbeelden:Billy Graham,PeterScheele
Kenmerken:
E Zelfverzekerd
tr Vrijmoedig
EI Direct
tr Draait niet om de "hetebrij" heen.Gaatrecht op het doel af
E Heeft duidelijke denkbeeldenen sterkeovertuigingen
Let op:
. Zoekvooral Godswijsheid om gevoeligen tactvol te kunnenoptreden.
. Laat de Heilige Geestje neiging intomenom je in elke situatiesterkvoor te doen.
. Oordeelniet over anderendie op eenafwijkendemanier evangeliseren,
waardoorje
schuldgevoelens
zou kunnenoproepen.

-r

Suggstis voor het toepassenen ontwikkelen van derzestijl:
E Vraag wienden om advies,ofje wel of niet dejuiste balanshebt gevondentussenmoeden
wiendelijkheid. Denk aande raadvan Paulusin Efeziërs4, over "de waarheidin liefcle
spreken". Zowelwaarheidals lieftle zijn essentieel.
tr Bereidje eropvoor datje in situatiesalleen ntlt staan.(kes wat Petrushierover zeg[.n
Handelingen2 en nog andereschriftgedeelten).De niet-gelovigedie je met de waarheid
confronteert,zal zich somsonplezierigvoelen.Zelfs christenendie geenconfronterendesdl
hebben,zullen zich somsonprettigvoelen, alsze jebezigzien. Dat is niet erg. OnderGods
leiding kun je mensenuitdagenom Christuste volgen en Hij zal je gebruiken.
E Pashet principe toe van "anderenop de eersteplaatsstellen".Het is van groot belangdatje
naaranderenluistert en hun meningnaarwaardeweet te schatten,voordatjij gaatvertellen
wat je vindt dat de mensenmoetenhoren.
fl Vorm eenteammet vriendendie eenstijl hebbendie beterpastbij het karaktervan de
persoondie je wilt bereiken.
tr Verderesuggesties:
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De intellectuele stijl
Bijbelsvoorbeeld:Paulus
in Handelingen17
Belangrijketel$t: 2 Korintiërs 10:5
...zodaÍwij de redeneringenen elke schans,die opgeworpenwordÍ tegende kennis van
God,slechten"elk bedenlcselals krijgsgevangenebrengenonder degehoorzanmheidaun
ChrMus...
Eigentijdsevoorbeelden:JoshMcDowell,Willem Ouweneel,C.S.Lewis
Kenmerken:
tr Analytisch
tr Logisch
E Onderzoekend
E Houdtvan debatteren
tr I-eetmeer op wat mensendenkendan op watze voelen
Let op:
. Pin je niet vast op academischestellingen,argumentenen bewijzen.Die zijn vooral geschikt
om mensende weg (terug)te latenvinden naarde kem van het evangelie.
. Vergeetniet datje houdingevenbelangrijk is als het gevenvan informatie.
I Petrus3:15roeptonsop "wiendelijk en respectvol"te zijn.
. Ga geenruzie maken.
Suggestis voor het toepassenen ontwikkelen van dezestijl:
tr Maak tijd vrij voor studieen voorbereiding.Dezebenadering is, meerdan andere,aftrankelijk van goedevoorbereiding. Breng in praktijk wat I Petrus3:15 zeg!:
Maar heiligt de Christusin uw hartenals Here, altijd bereidtot verantwoordingaanal wie u
rekenschapwugtvan de hoop,die in u is, doch met zachtrnoedigheiden vreze.
E Paseruoorop datje je niet vooóereidt in "eenivoren toren". Ga eropuit en praatmet
anderen.Probeerje argumentenen antwoordenuit op mensenvan vleesen bloed en pas die
aanals dat nodig is.
E Leer relatiesbouwenen onderhouden.Prartmetmensenover dingenvan alledagen wat er
in hun leven en dat vanjou gebeurt.
E Vorm eenteammet vriendendie eenstijl hebbendie wellicht beterpast bij de persoonlijkheid van de degenedie je wilt bereiken.
E Verderesuggesties:
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De getuigende
stijl
Bijbels voorbeeld:De blinde man in Johannes9
Belangrijketelat: I Johannes1:3a
...hetgeenwij gezienen gehoord hebben,verkondigenwij ook u" opdoÍ ook gij gemeenschry met ons zoudÍ hebben
Eigentijdsevoorbeelden:Corrie ten Boom, Joni EarecksonTada

J

Kenmerken:
E Helderecommunicator
tr Goedluisteraar
tr Openover het persoonlijkeleven,z'n "ups" en "downs"
tr Diep ontzagvoorde manierwaaropGod hen heeft getrokken
E Zietovereenkomstenfussende eigenervaringen die van anderen
L,et op:
. Je doet er goedaanjouw ervaringin verbandte brengenmet het levenvan je gesprekspartner.Maar pasalsje iets van zijn of haarlevenweet,kun je bepalenofjouw verhaalin zijn of
haarsituatieiets te zeggenheeft.
. Laat het niet bij het vertellenvanjouw verhaalalleen.Daagje luisteraarsuit er over na te
denkenof zich af te vragenof ze iets metjouw ervaringkunnendoen.
. Denk niet geringoverje eigenverhaal,omdatdat misschienwat gewoontjeslijkt. Het
gewone,alledaagseverhaalslaatjuist het besteaanbrj gewonemensen!

-J

Suggestiesvoor het toepassenen ontwikkelen van dezestijl:
tr Vertel je verhaaleenpaarkeer hardop,zodaÍje het zonderhaperingenkunt vertellen.
E Laat Christuscentraalstaan.Het gaater immersom hoe Hij jouw leven heeftveranderd.
tr Houd je verhaalfris, door nieuwe,actuelegebeurtenissen
toe te voegenuit je dagelijkse
wandelmet Christus.
fl Vorm eenteammet vriendendie eenstijl van evangeliseren
hebbendie wellicht beterpast
bij de persoonlijkheidvan degenedie je hoopt te bereiken.
fl Verder suggesties:
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De persoonlijke stijl
Bijbels voorbeeld:Mattheiis in Lucas 5
Belangrijke tekst: I Korintiërs 9:22
....voor sllen ben ik allesgeweest,om in elk geval enigen te reddenEigentijdsevoorbeelden:Majoor Bosschardt,Henk Binnendijk
Kenmerken:
tr Gemoedelijk
E Meelevend
E Fijngevoelig
tr Opvriendschappengericht
tr Gericht op mensenen hun noden
Let op:
. Paseryoor op datje wiendschapniet hogerwaardeertdan de waarheid.Als je zevertsltdat
ze mndaatszijn die,net alsjij, eenverlossernodig hebben,dan is dat eentestvoor de
relatie.
r ft1eenechtevriendschapkun je niet voorbijgaanaanwatzo ontzettendbelangrijkvoor jou
is: dat anderenJezusChristusaanvaardenals Degenedie hun zondenwil vergevenen hen
wil leiden.
. Laat de nood vanje vriendenje niet overweldigen- doewat je kunt en laat de rest aanGod
over.
Suggestiesvoor het toepassenen ontwikkelen van due stijl:
om
E Weesgeduldig.Dezebenaderingvraagf"meertijd dan andere.Zoeknaargelegenheden
de gesprekkennaargeestelijkezakenom te buigen,en bid daarvoor.
om met nieuwe mensenin contactte komen:bijeenE Zoek voortdurendgelegenheden
kanje eigenstijl tot bloei
etu.Inzulke omstandigheden
komsten,sportevenementen,
komen.
E Oefenje in het overbrengenvan het evangelie,zodatje er klaar voor bent, als de gelegenheid
zich voordoet.
hebbendie wellicht beterpast
E Vorm eenteammet vriendendie eensdl van evangeliseren
je
bij de persoonlijktreidvan degenedie hoopt te bereiken.
E Verder suggesties:
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De uitnodigende stijl
Bijbels voorbeeld:De vrouw bij de bron in Johannes4
Belangrijlrztekst:Lucas 14:23
En de heer zeidetot de slaaj! Ga de wegenen depaden op en dwing hen binnen te
komen, want mijn huis moet vol worden
Eigentijdsvoorbeeld:Ruth Graham
Kenmerken:
u Gastwij
E Overtuigend
E Onftnoetgraagnieuwemensen
E Toegewijd(gelooft in de dingenwaarbij hij of zij betrokkenis)
E Beschouwtevangelisatie-activiteiten
als uniekegelegenheden
Let op:
. Laat het sprekenniet altijd aananderenover. Jevriendenen kennissenmoetenvan jou horen
hoe Chrisfusjouw levenheeftkunnenvorÍnen.Dat lokt weer vragenvanje vriendenuit over
de gevolgenvan het evangeliein hun leven.
' Overn'eegzorgvuldigen biddendnaarwelke gelegenheden
jij mensen
of samenkomsten
meeneemt.Kies samenkomsten
die geschiktzijn voor zoekendebuitenkerkelijken,en die
hen zullen helpenop de reis die tot Christusleidt.
. Raakniet ontrnoedigd,als mensenje uitnodiging afslaan.Hun weigeringzou eengelegenheid kunnenzijn voor eengeestelijkgesprek.En: hun "Ílee" van vandaagzoumorgeneen
'Ja" kunnenworden.
Suggsties voor het toepassenen ontwikkelen van dezestijl:
E Wanneerje mensenuitrodigt, geefze dan eenpersoonlijkeen schriftelijkeuitrodiging
(eventueelkan die uitoiodigingook gedruktzijn). Bied aanzÊop te halen,en organiseeriets
wat je samenmetje vriendenvoor of na het evenementkunt doen.
E Probeerjezelf tijdens het evenementin de anderin te leven.Vraagje af of dat evenement
wel aanjouw behoeftenzou voldoenen eenantwoordzou biedenop jouw problemen.Je
kunt je vriendenhelpendoor problemendie in de dienstaande ordekqramennog eenste
noemen.
E Geefpositieveen constructievetips aande organisatorenvan de evangelisatiediens!in de
vonn van specifiekeen haalbareideeënover onderdelendie verbeterdzoudenmoeten
worden om nog meer aante sluitenbij de behoeftenvan de mensendie jij uifirodigt.
EI Vorm eenteammet wienden die eenstijl van evangeliserenhebbendie wellicht beterpast
bij de persoonlijkheidvan degenedie je hoopt te bereiken.
E Verderesuggesties:
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De dienendestijl
Bijbels voorbeeld:Dorkasin Handelingen9
Belangrijkelel<st.Matthei.is
5: [6
LaaÍ zo uw licht schijnen voor de mensen,opdatzij uw goedewerkenzien en uw Vader,
die in de hemelen is, verheerlijken
Eigentijds voorbeeld:Moeder Teresa
Kenmerken:
tr Geduldig
E Gerichtop anderen
E Ziet de nood en vindt het fijn daareenoplossingvoor te zoeken
tr Geeftblijk van lieftle, door de daaden pas daamametwoorden
E Hecht zetls waarde aanonaaruienlijketaken
Let op:
' Het is goedje ervanbewustte Àjndat, hoewelwoordengeendadenkunnenvervangen,
dadenook niet in de plaatsvan woordenkunnenkomen.In Romeinen10:14zegfPaulusdat
we de mensenmet woorden zullenvertellenover Chrisfus.Dat kun je op vele manieren
doen,wanneerje steedsHem noemt als de motivatie voor je dienstbetoon.
' Onderschatde waardevan je dienstbetoonniet. Met jouw benaderingbereikje ook mensen
die negatiefzijn en zich verhardhebbentegenoverGod. Dadendie uit liefcleworden
verricht, zijn moeilijk te weerstaan.Er is weinig tegenin te brengen.
' Weethoeveelje aankunt, zonderjeznlf enje gezintekort te doen.De mensendie direct om
je heenstaanhebbenook aandachteflzorgnodig.
Suggestiesvoor het toepassenen ontwikkelen van dezestijl:
D Zoeknaar creatieveen niet-bedreigende
manierenom de geestelijkemotivatie uit te leggen
voor je dienstbetoonaananderen.Bijvoorbeelddoor eenwoord, eenkaartje,eenuitrodiging,
in antwoordop bedankjesdie je krijgt ("Misschiennodig ik je nog wel eensuit voor een
bijeenkomstvan onzokerk").
E Vraag God elke dagjou gelegenheden
te gevenom anderente dienen.Hij zal je ogen
openenvoorkansendie je anderszou hebbengemist.Weesbereid Zijnleidngte volgen,
zelfs al zou die afwijken van wat je gewendbent.
tr Dring je dienstbetoonniet aananderenop. Bid om wijsheid, zadatje nilt wetenhoeje je
energiehet bestekunt inzettenvoor het Koninkrijk van God.
E Vorm eenteammet wienden die eenstïl van evangeliserenhebbendie wellicht beterpast
bij de persoonlijkheidvan degenedie je hoopt te bereiken.
E Verderesuggesties:
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Wat kun je nog meer doen?
Aanwijzingen
Vorm groepjesvan tweepersonenmet elk eenverschillendestijl.

#

1. Vertel elkaarwat jouw eigenevangelisatiestijlis:
a. de belangrijkstekenmerkenervan
b. in hoeverreje jezelf erin herkent
c. de "gevaren"vanje stijl.
2. Deel met elkaarde concretesituatiedie je hebt bedachtom je sdl verderte
ontwikkelen.
3. Luister goednaarde anderom eenbeterbegripvan eenanderestijl te krijgen.
4. Houd de tijd in de gaten,zodatje beidenaande beurt komt.

SamenvattingYan dit onderdeel
In dit gedeeltehebje geleerd:
.
.
.

Je eigenstijl te bepalen
Stappente ondememenom die stijl te ontwikkelen
De stijl van anderenbeterte begrijpen.

Lees in het basis-boek: hoofdstuk 9
(Zo word je een Aanstekelijk Christen)
Om een goed idee te krijgen hoe je anderen bereikenkunt door jezelf te blijven,raden we
je aan hoofdstuk9 te lezen "Ontdek de benaderingdie bij u past'. Je zult dan nog beterje
eigen stijl begrijpen.
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Onderdeel4
Bouwen aan relaties
Wat gaan we doen?
In onderdeel4 zullen we:
1. Bekijken hoeje relatieskunt aangaan
2. Een aantalmanierenonderscheidenom eengeestelijkgesprekop gangte brengen
3. Goedeopeningszinnenopschrijvenom op eengeestelijkgesprekover te schakelen

Bouwen aan relaties
1.

Mensen die we al kennen

Suggesties:
.

Doe dingen samen met anderen

.

Organiseer een "gemengd" evenement

.

Begin met iets leuks, zoals:

2. Mensendiewevroeger gekendhebben
Suggesties:
.

Neem initiatief om weer eensbij te praten.
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3. Mensendie we muden willen leren kennen
.

Hoe kun je nieuwecontactenkrijgen?

.

Suggesties:

Wat moetenwe niet vergeten?

.

Zoeknaarwat je gemeenschappelijk
hebt.

.

Kom in eenwoeg stadiumeerlijk voor je geloof uit.

Een geestelijkegesprekbeginnen
Drie manieren
1. De directemanier - Meestalin de vorm van eenvraagof eenuitspraak:
.
'

Denkje wel eensover Godna?
Als je ooit het verschil wilt wetentussenreligie en christen-zijn,laat het me danweten.

2. De indirectemanier
'

Borduurtvoort op het gesprekdat al gaandeis, door het gespreksonderwerp
te gebruikenals
eenbrug naareengeestelijkonderwerp.

3. De uitrndigendemanier
'

Schakelgtrjdenshet gesprek,over naÍr eenchristelijk evenementdat direct met het onderwerp te makenheeft.

Tips voor het uitndigen van mensen:
.
.

Bied aanhen op te halen.
Doe samenietsvoor of na het evenement
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Een geestelijk gesprek beginnen
Aanwijzingenvoor de oefeningop pagina38.

w

De oefeninggaatervanuit datje eengesprekhebt met eenniet-gelovigevriend, collegaof
iemanduit je familie - liefst iemandvanje lijst vanpagtrnaT.

'-w.

-:i:lw1

íí...iiït:,:/;;=

1. Lees eenbeschrevensituatieen probeerje die voor te stellen.

2. Schrijf een zinof vraagop waardoorje, tijdens het gesprelgop eengeestelijkonderwerp kunt overschakelen.Gebruik de indirecteof de uitrodigendemethode.
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Een geestelijk gesprek beginnen
Mogelïkeovergangszin:

Situatie
1. Je bevindtje in eensituatiewaarhetvoor
de handligtom overhetmooieweerte praten,hêtschitterende
uitsicht,
de geheimen
vanhetheelal,of hetwondervande scheÈ
jê bentop treKocht,ofje
ping(bijvoorbeeld:
looDtin eendierentuin).

2. Je vriendheeftje netietsverteldoverzijn
hobbysen nu wil hijwetenwatjouwhobby
ts.

3. Je bentmeteenmllegain gesprekover
eenfeestdagdieer aankomt,
zoalsKerstmis
of Pasen.

4. Je vriendheeftzijnhartuitgestort
overeen
probleem
in zijnleven,of eenmoeilijke
situatie waarinhij verkeert.

Dit zijn de belangrijksteprtncipes:
.

Concentreerjeop de interessesen de bezighedenvan de ander.

.

Weesbereidrisico'ste nemen.

.

Maak gebruikvan de kansendieje krijgt.
Daarvoormoetje alert en wijmoedig zijn.
Vergeet niet dat het om de ander gaat!
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