
Gewoon getuigen, praktische tips  

Het onderstaande is een samenvatting van een avond in de Hoeksteen voor jongeren, met een 

evangelist uit Deventer. Het onderwerp was ‘getuige zijn in je eigen omgeving’.      

 

 

Getuige zijn in je eigen omgeving, hoe doe je dat? 

1. Laten we kijken naar het voorbeeld van Epafras (Kol. 4 vers 12) die ‘te allen tijde strijdend was 

in de gebeden’. Het eerste en belangrijkste wat we mogen doen is bidden. Ook tijdens en na het 

getuigen is dit belangrijk!! Het getuige-zijn mag je op die manier ‘omringen’ met gebed.  

- We mogen bidden voor concrete mensen in je eigen omgeving die je op je hart hebt en waarvan je 

weet dat ze de Heere Jezus nog niet persoonlijk kennen; dit kan een familielid zijn, een vriend of 

vriendin, een collega, een klasgenoot. 

- Het is goed om ook te bidden voor je eigen straat of dorp. Dat God mogelijkheden in het dorp (in 

je buurt of je straat) geeft om het Evangelie door te geven. Dat God mensen aanraakt. Wij zijn heel 

beperkt, dat is waar, maar Hij is machtig! Jij bent niet toevallig hier geboren of komen wonen. Je 

hebt een opdracht voor jouw eigen omgeving! 

- Je mag ook bidden om praktische mogelijkheden die God wil geven in het contact met die ander. 

Vraag om alertheid, dat je de openingen gebruikt. Bid of God je mensen laat ontmoeten met wie je 

over het geloof kunt spreken.  

 

 

2. God gebruikt in de Bijbel vaak mensen die van zichzelf vinden dat ze helemaal niet geschikt zijn. 

Denk aan Mozes die zei: stuurt U alstublieft een ander want ik kan niet spreken. Toch koos God 

hem uit. De discipelen van de Heere Jezus begrepen ook vaak dingen niet maar Jezus koos hen uit. 

De Heilige Geest maakte hen getuigen. Niet alleen een evangelisatiecommissie, een dominee of 

zendeling heeft deze taak, iedereen heeft deze verantwoordelijkheid. En God wil ons helpen, ons de 

woorden in de mond leggen.  

 

  

3. Je hoeft ook niet over jezelf te getuigen, dat jij iets goeds hebt gedaan. Je hoeft ook geen 

superchristen te zijn. Je getuigt namelijk niet over jezelf (je bent maar een beperkt mens met fouten, 

zonden) maar je mag getuigen van een machtige en liefdevolle God! 

 

 

4. Gebruik je eigen woorden, vermijd het gebruik van allerlei termen als dat kan. Je hoeft ook niet 

alles in 1 keer te vertellen. Soms hoef je alleen maar de vraag te stellen: ‘hoe kijk jij dan tegen het 

geloof aan’. Dat soort belangstellende vragen geeft ruimte. Je kunt dan luisteren en mogelijk ook 

iets zeggen over wat je zelf gelooft. 

   

 

5. Wees vooral jezelf. Kies een manier die bij jou past. Misschien niet eens zoveel woorden maar 

meer je houding. De een heeft de gave van goede vragen stellen, de ander kan prikkelende 

stellingen aanreiken waar de ander op reageert, weer een ander kan door een belangstellende en 

liefdevolle houding getuigen.  

 

 

6. Als je een stemmetje in jezelf hoort: ‘zie je wel, weer een kans voorbij laten gaan, jij bent geen 

echte christen want je durft het niet’ dan is dat de duivel die je omlaag wil duwen. De Heere God 

staat echt niet met de meetlat klaar om te kijken hoeveel jij precies getuigt. Hij is genadig. Als je 

voor je gevoel een mogelijkheid om te getuigen hebt laten schieten, vraag God dan om kracht en 

probeer het gewoon een volgende keer.   

 



7. Sommige mensen (soms ook je eigen familie) staan helemaal niet (meer) open voor het geloof. 

Dan kan bijvoorbeeld zijn door teleurstellende ervaringen met de kerk, of misschien wel 

teleurgesteld zijn in God. Ga dan niets forceren maar blijf voor de ander bidden. God vraagt ook 

volharding! 

 

8. Als iemand er voor open staat is het goed om hem of haar mee te nemen naar jou thuis, naar de 

kerk of een bijbelstudiegroep bijvoorbeeld. Zodoende wordt het meer praktisch en blijft het niet bij 

theoretisch uitleggen.  

 

9. Jij kunt niet overtuigen. God doet dat. Soms ben je maar een heel klein schakeltje in het geheel. 

God overziet het geheel, jij niet. 

 

 

Gewoon getuigen? Ja, maar hoe doe je dat??  

‘Gij zult mijn getuigen zijn…’ zegt Jezus. ‘Ja…,’ denken we dan en we zuchten nog eens diep. In 

gedachten zien we de buurman die niets van het geloof wil weten en zegt dat hij gelukkig is zo… 

Getuige zijn….. ik??!! 

’ Jezus zegt: ‘Gij zult mijn getuigen zijn…’ Een blijvende opdracht… Maar hoe moet dat dan als je 

zoveel belemmeringen ziet? Laten we eerst maar eens afrekenen met de kramp die er vaak rond de 

woorden ‘getuige zijn’ en ‘evangeliseren’ ligt. Nicky Gumbel noemt in de Alpha-cursus het 

voorbeeld van een jongen die overweegt christen te worden, maar aanhikt tegen de oproep om te 

getuigen van je geloof. Als hij een oudere christen om advies vraagt, verzekert deze hem dat hij bij 

wijze van uitzondering niet hoeft te getuigen. Bevrijd van een last geeft de jongen vervolgens zijn 

leven aan Christus. Daarna zoekt hij zijn familie en vrienden op en is het eerste wat hij zegt: ‘Dit is 

fantastisch. Je kunt zomaar christen worden en je hoeft het aan niemand te vertellen!” Moraal van 

het verhaal: je kunt alleen getuige van Christus zijn als je afrekent met het krampachtige gevoel ‘dat 

het moet’. 

Laten we eens heel praktisch nadenken over de vraag: hoe zou je in onze tijd getuige kunnen zijn? 

Dit kunnen we aan de hand van 4 Engelse kreten op een rij zetten. Deze 4 slogans geven aan hoe 

een getuigende levensstijl er uit zou kunnen zien. Want het verhaal dat je wilt delen met anderen, is 

helemaal verweven in je manier van leven! 

Deze 4 slogans zijn de volgende:  

 

-1. be aware 

-2. commit to prayer 

-3. show your care 

-4. be ready to share. 

 

1. BE AWARE 

‘Be aware’ wil zeggen dat ik mij bewust ben van de mensen om mij heen. God heeft mij in een 

netwerk van relaties geplaatst, mensen voor wie ik een verantwoordelijkheid heb. Het kan goed zijn 

om de namen van deze mensen die God nog niet kennen, eens op te schrijven. Mensen in je klas, op 

je werk, in de buurt, bij de voetbal.  

‘Be aware’ houdt verder in dat ik mensen leer zien met de ogen van Jezus; dat ik iets van Zijn 

bewogenheid krijg, en van Zijn verlangen dat mensen Hem leren kennen. Dat ik mensen niet zie op 

de manier van ‘ik mag die figuur niet’ of ‘die ziet er leuk uit’ of ‘wat is dat meisje toch lelijk dik’. 

Maar dat ik de ander zie zoals God hem of haar heeft bedoeld. En dat ik groei in het vertrouwen dat 

deze mensen tot geloof in Hem kunnen komen.  

‘Be aware’ houdt tenslotte in dat ik oog heb voor de mensen zelf: wat is hun situatie? Wat houdt ze 

bezig? Hoe open staan zij voor het geloof?. Dat laatste behoedt mij voor onrealistische 

verwachtingen en helpt mij om de juiste aansluiting te vinden. Je kunt namelijk niet verwachten dat 

iemand die vijandig is tegenover het geloof, opeens open zal staan voor een gesprek daarover. In 



zo’n geval kun je beter over andere dingen praten en gewoon een betrouwbare vriend zijn. En 

intussen bidden voor die persoon.  

 

2. COMMIT TO PRAYER 

In theorie weten we dat bidden helpt, maar hoe gaan we daar in de praktijk mee om? Als ik naar 

mezelf kijk, merk ik dat ik meestal alleen bid voor mensen die mij ‘toevallig’ te binnen schieten. Ik 

merk dat ik hulpmiddelen nodig heb in de zin van een schrift of iets dergelijks. Ik kan dan heel 

gericht bidden voor die mensen die God op mijn weg stuurt! Schrijf eens enkele mensen in jouw 

omgeving op die de Heere Jezus nog niet kennen, en ga gericht voor hen bidden. Je gaat dan direct 

al op een andere manier naar hen kijken! En God wil wonderen doen op het gebed, geloven we dat? 

  

3. SHOW YOUR CARE 

‘Wat mensen nodig hebben zijn niet zozeer vriendelijke gezichten, maar vrienden.’ las ik ergens. Dit 

punt is voor veel niet-christenen dé testcase om te beoordelen of je als christen geloofwaardig bent: 

‘Is die christelijke buur van mij werkelijk in mij geïnteresseerd en bereid om wat voor een ander te 

doen of blijft het bij een vriendelijk gezicht?’ Slordigheid op dit vlak is de slechtste reclame voor 

het geloof… Ik denk dat hier enorme mogelijkheden liggen in een tijd waarin veel mensen 

teleurgesteld zijn in relaties en vaak eenzaam zijn. Helaas zijn we al zo druk met onze eigen dingen 

en – pijnlijk genoeg – vaak ook heel druk met kerkelijke activiteiten. Toch ligt hier een enorme 

uitdaging, niet zozeer in het praten, maar vooral in het er zijn en het dingen doen voor de ander… 

Heeft de Heere Jezus ons daar niet het indrukwekkende voorbeeld in gegeven? Hij heeft het ‘voor 

ons’ gedaan maar het ons ook ‘voorgedaan’. 

 

 

4. BE READY TO SHARE 

Nu pas komt het doorgeven Evangelie aan de orde. Pas als 4
e
 punt. Daar gaat dus heel wat aan 

vooraf!  

In het vertellen van dingen over het geloof mag je helemaal jezelf zijn. Laat vooral heel duidelijk 

zijn dat dit Verhaal met jou en jouw leven te maken heeft (en dat je ook niet op alle vragen 

antwoord hebt trouwens). Mensen zijn vandaag de dag vaak erg nieuwsgierig naar verhalen uit de 

privé-sfeer. Wie is God voor jou? Hoe is dat zo gekomen? Hoe heeft je geloof in God jou in 

moeilijke omstandigheden geholpen? Wat is het diepste geheim van jouw leven? Wie draagt jou als 

het er echt op aankomt? Wie is Jezus voor jou persoonlijk?  

Daarbij hoeven we als we iets vertellen over het geloof, niet op onze tenen te lopen. Juist niet. 

Vertel het maar heel gewoon, ook al is het stuntelig. Ook ben je zelf nog heel zoekend. Juist als je 

‘gewoon mens’ bent in je verhaal, stel je je kwetsbaar op, dan ben je ‘echt’. Dat voelt de ander en 

dat geeft juist ruimte en openheid. Je mag helemaal overtuigd zijn van de waarheid van het 

Christelijk geloof (Jezus is de enige Weg) maar een houding van ‘ik heb de waarheid in pacht’ is 

heel wat anders. Dat stoot af. Jij hebt de waarheid niet in je zak. De Waarheid is Jezus Christus.   

Zijn we er klaar voor om daar iets over te zeggen als de gelegenheid zich voordoet? Omdat je nu 

eenmaal het verhaal wilt delen: het verhaal dat uiteindelijk niet ‘mijn verhaal’ is, maar een rijke 

boodschap die van God komt en daarom iedereen aangaat! 

 


