
Gespreksstarters voor Evangelisatie 
 

 
 

Persoonlijk Evangelisatie is een van de grootste genoegens van het volgen van Christus. Het is ook erg 

intimiderend voor veel mensen, misschien ook voor jou. 

Maar de beste manier om te groeien in je vaardigheden is om op een gemoedelijke manier te leren 

praten over je geloof. Als je regelmatig tijd doorbrengt met Jezus Christus en Zijn zegeningen in je 

leven ervaart, zul je een groeiend verlangen ontdekken om je geloof te delen. Met andere woorden, de 

sleutel tot persoonlijke evangelisatie is het te doen. 

Het doel is om gesprekken te voeren met je vrienden, buren en zelfs die willekeurige onbekenden. 

Geestelijke dorst is het belangrijkste punt om naar te luisteren. Geestelijke dorst opent de deur naar 

een gesprek dat natuurlijk is en op geen enkele manier angstig. 

 

Enkele vragen zijn: 

 

Gelooft u in God? 

 

Is er leven na de dood? 

 

Wat is het juiste toegangsbewijs denkt u om in de Hemel te komen?  

 

Wie is Jezus Christus of wat betekent Jezus Christus voor u? 

 

Waarom zegt Jezus Christus: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven? 

 

Weet u hoe u als ongelovige erachter kunt komen dat God bestaat? 

 

*** 

 

Als iemand zegt: Ja, ik wil het weten, laat je dan leiden met betrekking tot een genezingsgebed of 

zondaarsgebed voor de persoon. Vraag de Heer eenvoudig zich kenbaar te maken aan de persoon, 

zodat het hart geopend wordt en dat hij of zij aangeraakt en/of genezen mag worden.  

Verwijs naar het volle waarheidsevangelie en de boodschappen van God, gebracht in deze eindtijd via 

Profeet Benjamin Cousijnsen in de Evangelicalendtimemachine.com 

Vraag: Als u niet gelooft dat God bestaat, weet u dan hoe u erachter kunt komen dat Hij bestaat, en 

Hem alsnog als uw Redder en Verlosser kunt aannemen in uw leven? 

 

*** 

 

Meer voorbeeldvragen: 

 

Denkt u veel na over geestelijke dingen? 

 

Wat is uw idee van God? Ziet u Hem positief of negatief? 

 

Bent u ooit op een punt in uw leven gekomen, waar u Jezus Christus als uw persoonlijke Verlosser en 

Heer vertrouwde, of denkt u dat dat iets is waarnaar u nog steeds op weg bent? Mag ik met u delen 

hoe ik tot dat punt ben gekomen? 

 



Vind u dat geloof en geestelijk waarden een rol spelen in uw (werk) (dag) (huwelijk) (kijk op het 

leven)? 

 

Als u zeker weet dat er een God is, wilt u Hem dan kennen? Of als u God persoonlijk zou kunnen 

kennen, zou u dat dan willen? 

 

Kan ik delen dat wat ik het belangrijkste vond als een (vader), (mama), (baas)? 

 

Niet veel mensen zeggen meer dat ze in God geloven. Maar wat betekent het geloven in God voor u? 

 

*** 

 

Heeft iemand ooit de schuld voor iets op zich genomen, waarvoor u de straf verdiende? 

 

Gelooft u dat de duivel bestaat? 

 

Bent u bang voor de dood? 

 

Wist u dat u een ziel hebt? 

 

Waar denkt u dat uw ziel naartoe gaat? 

 

Gelooft u in Hemel en hel? 

 

Bent u zich bewust van het feit, dat het leven elk moment kan stoppen? 

 

Is er iets waar u spijt van heeft, wat u niet kunt herstellen? 

 

*** 

 

Gelooft u dat Jezus Christus leeft? 

 

Hoe zou u zonde definiëren? 

 

Gelooft u dat Jezus Christus terugkomt? 

 

Weet u wat de Opname is? 

 

Bent u gelovig? of heeft u vertrouwen? 

 

Bid u tot God, en denkt u dat er waarschijnlijk een God is die u hoort? 

 

Weet u hoe je een Christen wordt? 

 

Zou u een gesprek met Jezus Christus willen hebben? 

 

Wat is het belangrijkste voor u in uw leven? 

 

*** 

 

Gelooft u in de Hemel? Zo ja, weet u hoe daar te komen? 

     

Sommige mensen zeggen dat je door goede daden in de Hemel kunt komen. Gelooft u dat? 

     

Weet u dat u de Hemel kunt binnengaan door Jezus Christus? 

     

Wat is de reden dat Jezus Christus aan het kruis stierf? 

     

Wat is redding? 

     

Is de doop genoeg om mij bij God te helpen? 

     

Is naar de kerk gaan genoeg om te zeggen dat ik gered ben?   


