Studie 43. Evangelisatie en de ontdekkingsgroep

Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus

Kolossenzen 4:2-4. 2 Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en
dankbaar. 3 En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons
opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik
gevangenzit, 4 en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet.
Handelingen 16:14. 14 Een van onze toehoorsters was een vrouw uit
Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde
God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus.
Johannes 2:1,12. 1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in
Galilea. De moeder van Jezus was er, 12 Daarna ging hij naar
Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar
bleven ze een paar dagen.
Handelingen 10:38. 38 Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft
gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het
land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God
stond hem bij.
Johannes 1:38-39a. 38 Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze
hem volgden, zei hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen
hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar logeert u?’ 39 Hij zei: ‘Kom
maar mee, dan zul je het zien.’
Matteüs 6:16. 16 Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber
gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien
dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al
ontvangen.
Matteüs 23:3. 3 Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel
daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet
wat ze jullie voorhouden.
Romeinen 10:14-17. 14 Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze
niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet
over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij
niet verkondigd wordt? 15 En hoe kan iemand verkondigen als hij
niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: ‘Welkom zijn zij
die goed nieuws verkondigen.’ 16 Toch hebben slechts weinigen aan
het evangelie gehoor gegeven, want Jesaja vraagt: ‘Heer, heeft iemand
geloofd wat wij hebben gezegd?’ 17 Dus door te luisteren komt men
tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.
Handelingen 8:30-31,35. 30 Filippus haastte zich naar hem toe en
hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook
wat u leest?’ 31 De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als
niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen
en bij hem te komen zitten.
35 Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van
Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam.
Handelingen 17:2-4 HSV. 2 En Paulus ging naar zijn gewoonte bij
hen naar binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek
vanuit de Schriften. 3 Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de
Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus de
Christus is, Die ik – zo zei hij – u verkondig. 4 En sommigen van
hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan, en van
de godvrezende Grieken een grote menigte, en van de
vooraanstaande vrouwen niet weinigen.
Lucas 10:25-28. 25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef
wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te
krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in
de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel
uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste
als uzelf.’ 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe
dat en u zult leven.’

©Stichting Deltacursus, 2000–2013

Handelingen 17:11. 11 De Joden in Berea waren welwillender dan die
in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te
zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.
1 Korintiërs 9:19-23. 19 Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben
ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te
winnen. 20 Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te
winnen. Ikzelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me
eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. 21 En
voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand
geworden die de wet niet heeft, om hen te winnen. Dit betekent niet
dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus. 22 Voor de zwakken ben ik zwak
geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel íets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden. 23 Ik doe alles
voor het evangelie om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen.
Lucas 4:18-19. 18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft
mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij
gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en
aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid
te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’
Matteüs 9:36 36 Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij
medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als
schapen zonder herder.
Marcus 1:15. 15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het
koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit
goede nieuws.’
Handelingen 3:19. 19 Wend u af van uw huidige leven en keer terug
tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden.
2 Korintiërs 5:20. 20 Wij zijn gezanten van Christus, God doet door
ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God
verzoenen.
2 Korintiërs 6:1-2. 1 Als Gods medewerkers sporen wij u dan ook
aan: laat de goedheid die hij u bewijst niet tevergeefs zijn. 2 God
zegt: ‘Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je, op de
dag van de redding help ik je.’ Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is
de dag van de redding.
Handelingen 1:1-4,11. 1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de
daden en het onderricht van Jezus beschreven, 2 vanaf het begin tot
aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de
apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd
wat hun opdracht was. 3 Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in
hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van
God.
4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit
Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader,
waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.
11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op
dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien
gaan.’
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