
Dagboek “Getuigen” 
 
Goed nieuws: 

De Heer is  
waarlijk opgestaan ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In het jaarthema zijn we toegekomen aan het blok “getuigen”. Eerst 
hebben we met elkaar gehad over innerlijke groei en verdieping. Daarna 
over  de gemeenschap als oefenplek voor  verdraagzaamheid,  geduld,  
vergeving en samen delen. Vanaf Pasen willen we nadenken over hoe 
we dat kunnen laten zien naar buiten toe.  
Een aantal kringen is al bezig met het project “kerk binnenste buiten”.  
Het missionair overleg geeft je deze overdenkingen mee om te 
gebruiken als dagboekje of als leidraad in je Bijbelstudiekring. Als je 
meer wilt verdiepen, raden we je de volgende boeken aan: Mijn God is 
uniek, van EZA; Het hart van opwekking, Nicky Gumbel; Bouwen aan 
een aanstekelijke kerk, Mark Mittelberg; Discipelschap met impact, Greg 
Ogden. 
 

Overdenking 1  Samen op weg. Luk.24:13-27 
 

Wat wij geleerd hebben in de kerk, is goed nieuws voor alle mensen.  
Hoe vertel je dit goede nieuws? Hoe reageer je op een goede manier als 
iemand vraagt wat je gelooft ? In Luk.24:13-27 zien we hoe Jezus met 
de Emmaüsgangers meeloopt en ingaat op wat bij hen leeft.  
Over je geloof praten gaat het makkelijkst als je zelf bent geraakt door 
iets wat je hebt gehoord over God of hebt meegemaakt. Op dat moment 
ben je op de toppen van je geloof. Wat gaaf is het dan om dat te delen 
met anderen, zoals de dichter van Ps.117 dat doet. Dan kunnen  zij ook 
aangestoken worden door jouw enthousiaste verhalen. Zo breng je God 
eer en bouw je anderen op. 



Heel je leven is een getuigenis. Met alles wat je doet en zegt, ben je een 
voorbeeld voor anderen.  Zo gaan we samen op weg, ieder in zijn eigen 
tempo en op zijn eigen manier. 
 

1. Hoe ben je zelf tot geloof gekomen?  
2. Wat betekent geloven voor jou? 
3. Heb jij wel eens iets vertelt over je geloof? Hoe 

ging dat?  
4. Wat belemmert je om je je geloof te delen? 
5. Wat kan je helpen om aanstekelijk christen en 

een zegen voor anderen te zijn? Zie 2 Kor. 3:1-6 
 

Overdenking  2 Hoe geef ik het door? 1 Kor.9:19-23 
 

Hoe kun je nu het evangelie vertellen aan  mensen die totaal anders 
denken en niets weten van de Bijbel? In Luk.24:13-27 zagen we hoe 
Jezus met de Emmaüsgangers meeloopt en ingaat op wat bij hen leeft.  
Ook Paulus legt het evangelie uit door aan te sluiten bij gedachten en 
noden van de mensen, 1 Kor. 9:19-23.  Zo mogen wij dat ook doen.  
  

1. Wat vinden mensen van nu belangrijk? Schrijf wat trefwoorden op 
en denk erover na hoe je aansluiting kunt krijgen met mensen 
buiten de kerk. 

2. Wanneer komen er mensen die geen christen zijn naar onze kerk? 
Hoe kan dat een gelegenheid zijn om verder contact te leggen? 

3. Zie je ook nog nieuwe mogelijkheden om mensen te bereiken? 
  Ideeën kun je mailen naar Johan van Raalte. jvraalte56@gmail.com 

 

Overdenking 3  Mijn geliefde Zoon.Mat.3:13-4:11 
 

Het plan van God om de mensen te redden wordt concreet in Jezus. Hij 
is Gods geliefde Zoon. Hij gaat in onze plaats het gevecht aan met satan 
en overwint. In geloof zijn we met Jezus verbonden. Zo zijn wij ook 
geliefde kinderen van de Vader. Hij kent ons en wij kennen Hem. 
Deze boodschap is goed nieuws voor iedereen. Diep in ons hart 
verlangen we allemaal naar Gods nabijheid en troost. Ieder mens is op 
zoek naar onvergankelijke liefde. We zoeken waardering in relaties, werk 
of bezit. Op Facebook zijn we druk om ons goede gezicht te laten zien. 
Daarom is het zo waardevol als je weet wie je bent:  Gods geliefde kind. 
Getuigen draait niet om het doen van allerlei activiteiten. Het gaat in de 
eerste plaats om wie je bent. Dit komt naar buiten in de keuzes die je 
maakt, in wat je zegt, waar je om lacht of huilt, wat je doet en laat. Als 
kind van de Vader laat je zo iets van Hem zien. 
 



1. Stelling: Elke christen is een getuige. Wat vind je hiervan? 
2. Hoe zou jij de boodschap van het evangelie samenvatten? 
3. Onze cultuur zegt:” je bent wat je doet, je bent wat je anderen over 

je zeggen of je bent wat je hebt”. Herken je dit in jouw leven?  
Bekijk evt. You Tube:  u bent geliefd, Henry Nouwen. 

4. Vind je het lastig om te ervaren dat je door God geliefd bent?  
 

Overdenking  4  God kennen. Hand.17:16-34. 
 

In Hand.17 ergert Paulus zich aan de afgodsbeelden, maar prijst hij de 
Atheners om hun godsdienstigheid. Paulus verkondigt dat Jezus de  
weg, de waarheid en de opstanding is. Dan haken de Atheners af.  
Ook nu hebben veel mensen moeite als je dit zegt. Ze horen liever dat 
ieder zo zijn eigen stukje van de waarheid heeft? Net als wanneer twee 
blinden een olifant vasthouden. De een heeft de slurf vast en zegt: de 
olifant is lang en flexibel. De ander heeft de poot vast en zegt: hij is kort 
en dik. Wie heeft gelijk? Kunnen we God echt kennen? 
Rom.1:19-20 zegt : Je kunt God zien in de schepping. In Rom.2: 14 
verwijst het rechtvaardigheidsgevoel naar God. Vs.15 noemt de stem 
van je geweten, waardoor je niet als een dier alleen aan je eigen belang 
denkt. Is dit genoeg om God te kennen? 
Het is de Heer zelf die op zoek gaat naar de mens. Hij roept: Adam, 
waar ben je? Hij zendt Jezus. En Jezus zendt zijn apostelen uit om het 
ware verhaal over God te vertellen.  
 

1. Waar ontmoet  je zelf God: Bijbel, natuur, dromen of nog anders?  
2. Kun je iets vertellen over Gods leiding in jouw leven? 
3. Tegenwoordig wordt vaak gezegd: ieder heeft zijn waarheid. Hoe zou 

je hierop kunnen reageren?  Joh.14: 1-11. 
4. Wat vind je lastig aan het opkomen voor Jezus als de Waarheid ? 
5. Hoe kun je het gesprek aangaan, terwijl je de ander in zijn waarde 

laat?  
 

Overdenking  5  Levende stenen.1 Petr.2: 4,5 
 

Elke christen is getuige. Dat klinkt geweldig, maar misschien ook wel een 
beetje teveel voor ons. Misschien krijg je zelfs het gevoel tekort  te 
schieten. God kent onze zwakheid en toch heeft Hij ervoor gekozen om  
ons in te schakelen. Gelukkig heeft Hij de regie in handen. Hij werkt aan 
de komst van Zijn koninkrijk. Alleen Zijn liefde kan herstel en herleving 
brengen voor ons én voor heel de aarde. Jes.40:1-20 zegt: Kijk, Hij komt 
eraan en Hij heeft de aarde en de geschiedenis in Zijn machtige handen. 
Zo mogen wij vertrouwen. Wij zijn Zijn medewerkers en afhankelijk van 



wat Hij geeft. Hij belooft Zijn Heilige Geest als we in Zijn naam op weg 
gaan. Christenen hoeven God niet krampachtig te dienen, maar mogen 
gaan in de kracht van de Heilige Geest. Dan loop je zonder moe te 
worden. Gebed is daarom de motor van ons getuigen.  
En we doen het samen. We zijn één gebouw, één 
lichaam, waarbij het ene niet belangrijker is dan het 
andere. De een heeft de gave om het evangelie uit te 
leggen, maar hij kan niet zonder dat de ander voor 
hem bidt. De een heeft geld om weg te geven, de 
ander  tijd om mee te werken aan projecten waarbij je 
de handen uit de mouwen steekt. Ieder draagt zo zijn 
steentje bij. Samen op weg met onze Heer. 
 

1. Hoe is het evangelie goed nieuws voor de aarde?  
2. Wat zou jij kunnen doen voor de verbreiding van Gods koninkrijk? 

Hoe kun jij ingaan op de vragen en noden van mensen? 
3. Hoe ga je om met het gevoel tekort te schieten?  
4. Vind je het moeilijk om trouw te zijn in gebed? Wat zou kunnen 

helpen? Schrijf op de alpha-gebedskaart die wordt uitgereikt, voor 
wie je wilt bidden.  

5. Wat weet je van de activiteiten die hieronder worden genoemd? 
 

Activiteit Meedoen?  Geld bijdragen? 

Sportfreaks Stefan Straatman NL85INGB0000832205 
o.v.v. Sportfreaks 

Rebound Rob van Pijkeren Idem  o.v.v. Rebound 

Superclub Hilda de Leeuw Idem  o.v.v. Superclub 

Alpha-cursus Els Hanekamp NL07RABO0372969585 
t.n.v.Alpha-cursus NL 

Deurpost Jan Wubs 
 

Thuisfront team  
Evert en Alice 

Bert Mellema NL02INGB0000217070 
t.nv Omf-Langbroek  

International 
Christian Fellowship 

Johan van Raalte NL23INGB0004390602 

Zending Zuid-Afrika Johan van Raalte   NL73INGB0000800702 
 

Ev. Overlegorgaan 
Apeldoorn 

Johan van Raalte 
 

 

Kampvuur-avonden 
voor mannen 

www.kampvuur-
avonden.nl 

 

Saltshaker Geert Bos 
 

Stichting Present Marloes Pen 
 

 


