Delta groeistudie – vaardigheden

(7) Je getuigenis vertellen

OPDRACHT






Bid. Aan het begin en als kring aan het eind.
Onderricht. Het getuigenis van Paulus als model om je persoonlijke getuigenis te vertellen.
Onderricht. Een Timoteüs getuigenis.
Oefening. Schrijf je eigen getuigenis op en vertel het aan je groep.
Deel de studie uit. Bij punt B.

LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER
Getuigen’ is vertellen hoe je tot geloof bent gekomen (een volgeling van Jezus Christus bent geworden) en wat Jezus nu voor
je betekent.
“Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over”
(Matteüs 12:34)!
A. HET GETUIGENIS VAN PAULUS
Lees Handelingen 26:1-29. Onderzoek eens hoe Paulus vertelt hoe hij tot geloof in Jezus Christus is gekomen.
Paulus verdeelt zijn getuigenis in vijf delen: een introductie, de periode vóór zijn bekering, zijn bekering (de ontmoeting), de
periode ná zijn bekering (de verandering) en het gesprek (de uitnodiging).
1. De introductie (de relatie aangaan) (Handelingen 26:1-3)
Als Paulus een kans ziet om het evangelie te vertellen, dan doet hij dat. Deze keer vertelt hij het evangelie door middel van
zijn eigen verhaal. Maar eerst slaat hij een brug naar de ander toe – hij zorgt dat er een vriendelijke relatie met de ander is.
2. De periode vóór zijn bekering (Handelingen 26:4-11)
Paulus spreekt over zijn achtergrond en verleden om zo zijn luisteraars te helpen om zich met hem te identificeren (vers 4).
Hij was een Romeins burger (Handelingen 21:39) en opgeleidt door een beroemde leraar (Handelingen 22:3).
Paulus vertelt een paar positieve punten over zijn verleden (zijn opleiding, zijn godsdienstige ijver en zijn goede voornemens)
(vers 5; Handelingen 22:3).
Paulus vertelt ook een paar negatieve punten over zijn verleden (hoe hij de christenen vervolgde en geweld tegen de
christelijke Kerk gebruikte) (verzen 9-11).
Paulus spreekt over dingen waar zijn luisteraars zich mee kunnen identificeren. Hij schept een mogelijkheid voor zijn
luisteraars om instemmend te kunnen reageren. Hij wekt de interesse op van zijn luisteraars door te vertellen hoe hij
antwoorden gevonden heeft op soortgelijke vragen. De Farizeeën waren namelijk geïnteresseerd in de opstanding uit de
doden en de koning was geïnteresseerd in de culturele gebruiken en twistpunten van de Joden (verzen 6-8).
3. Zijn bekering (de ontmoeting) (Handelingen 26:12-18)
Paulus zegt nooit, “Ik denk” of “Ik voel”, maar beschrijft op een levendige wijze hoe hij tot geloof in Jezus Christus gekomen
is.
Paulus maakt duidelijk dat niet hij Christus gezocht had, maar dat Christus hem gezocht en gevonden had! Hij vertelt hoe
Jezus Christus Zich aan hem bekend gemaakt heeft toen zijn leven nog een duisternis was.
Paulus haalt de woorden van Jezus Christus aan. Hij vertelt delen van het evangelie in zijn eigen getuigenis: Mensen moeten
vanuit de duisternis tot het licht en van Satan tot God keren. Mensen moeten in Jezus Christus geloven. Gelovigen zullen
vergeving van zonden ontvangen en een plaats in Gods volk krijgen (vers 18). Het evangelie is de boodschap waardoor zijn
luisteraars ook de kans krijgen om in Jezus Christus te gaan geloven!
4. De periode ná zijn bekering (de verandering) (Handelingen 26:19-23)
Paulus beschrijft de verandering in zijn leven. (De vervolger van de christenen werd een medestrijder van hen). Hij laat
vooral zien wat er ná zijn bekering veranderd is ten opzichte van vóór zijn bekering.
Paulus geeft toe dat hij nog steeds moeilijke situaties meemaakt. Maar hij zegt ook dat God hem in deze moeilijkheden
helpt.
Paulus haalt de Bijbel (de Wet en de Profeten) aan als zijn bron van inspiratie en gezag (vers 22). Hij gebruikt echter niet
tekstverwijzingen, want dat verward alleen zijn toehoorders.
Paulus vertelt nog andere delen van het evangelie: Jezus Christus stierf en stond op uit de dood. De blijde boodschap van het
evangelie is voor alle mensen, voor Joden en niet-Joden. Alle mensen moeten zich bekeren, moeten zich afkeren van de
zonde en zich keren tot God. Gelovigen horen hun bekering te bewijzen door hun daden – door Jezus Christus te volgen
(verzen 23,20).
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5. Het gesprek (de uitnodiging) (Handelingen 26:24-29)
Wanneer Paulus beledigd wordt, blijft hij respect tonen (verzen 24-25).
Paulus probeert zijn luisteraars te overtuigen (verzen 26-27). Hij gebruikt geen geweld of dreigementen, maar probeert
mensen te overtuigen van de waarheid.
Paulus nodigt zijn luisteraars uit een keus te maken (verzen 28-29). Hij nodigt hen uit om volgelingen van Jezus Christus te
worden.
Jij zou jouw persoonlijke getuigenis kunnen vertellen op dezelfde manier als Paulus dat deed. Je zou in je opbouw dezelfde
drie stappen kunnen gebruiken.
B. EEN PAULUS GETUIGENIS
1. Je leven vóór je bekering.
Vertel zowel positieve als negatieve aspecten.
2. Je bekering.
Vertel het evangelie of haal de inhoud van een bijbelgedeelte aan die het evangelie duidelijk maakt.
3. Je leven ná je bekering.
Vertel één duidelijke verandering in je leven.
C. EEN TIMOTEÜS GETUIGENIS
Lees 1 Timoteüs 1:2; 2 Timoteüs 1:5; 3:10-15.
Zoals Timoteüs zijn er meer die gelovig werden toen zij nog jong waren. Misschien kunnen zij zich daarom niet precies
herinneren hoe ze tot geloof zijn gekomen, maar ze weten wel dat ze in Jezus Christus geloven! Deze ‘Timoteüssen’ zouden
hun persoonlijke getuigenis als volgt kunnen opschrijven en vertellen:
1. Overzicht van je christenleven
Vertel in het kort over je achtergrond (over bijvoorbeeld je christelijke ouders, kerk of leraren).
2. Wat Jezus Christus nu voor je betekent
Vertel wat Jezus Christus nu in je leven betekent en hoe Hij je leven op één bepaald punt heeft veranderd (de verandering).
3. Het evangelie
Vertel één belangrijk deel van het evangelie of haal de inhoud van een bijbelgedeelte aan dat het evangelie duidelijk maakt.
D. OPDRACHT
Schrijf thuis je persoonlijke getuigenis op als een Paulus getuigenis of een Timoteüs getuigenis.
 Je getuigenis behoort de evangelieboodschap te bevatten.
 Je getuigenis behoort minstens één verandering in je leven te vertellen.
 Je getuigenis behoort ongeveer 3 minuten te duren.
E. OEFENING
Gebruik een bijeenkomst om jullie getuigenissen aan elkaar te vertellen.
Evalueer elk getuigenis met de volgende vragen:
 Is het een Paulus of een Timoteüs getuigenis?
 Wat was het evangelie boodschap in dit getuigenis?
 Wat was de verandering in zijn leven?
 Hoeveel minuten duurde zijn getuigenis?
 Welk suggestie zou je aan degene die zijn getuigenis verteld willen geven?
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