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Inhoud
Dit vak biedt zowel een theoretische onderbouwing van als praktische
handreikingen voor evangelisatie. De praktijk van evangeliseren – de
communicatie van het evangelie en de uitnodiging tot geloof en omkeer
- krijgt een plaats in het bredere missionaire gedachtengoed van de opdracht van de kerk in de wereld. Alle aspecten worden behandeld, zoals
Bijbelse onderbouwing, motivaties, de verschillende actoren, voorbeelden, modellen en methodes, en barrières. In dit alles is er ruime aandacht
voor de context waarin de evangelisatie plaatsvindt: de geseculariseerde
samenleving en het postmoderne gedachtengoed.

Leerdoelen
Kennisverwerving

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof ben
jebekend met de volgende woorden en begrippen en kunt deze kort omschrijven:
evangelisatie, conversie, zending, missio-Dei, postmodernisme, evangelisatie-stijlen, gemeentestichting, (interculturele) communicatie, sociale
transformatie, Cape Town Commitment, contextualisatie, pluralisme, inclusivisme.

Inzicht

Na afronding van dit vak heb je:
•
•
•
•
•

Vaardigheid

inzicht in de uitdagingen waarvoor christenen zich in deze tijd
gesteld zien;
inzicht in de factoren die ertoe leiden dat iemand meer of minder
open staat voor het evangelie;
inzicht in hoe onnodige barrières weggenomen kunnen worden
bij de communicatie van het evangelie;
inzicht in het belang van bruggen bouwen in evangelisatie;
inzicht in de relatie tussen evangelisatie en levensstijl.

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof kun je:
•

het ‘goede nieuws’ Bijbels-theologisch omschrijven;

•
•
•
•
•
•
•

Attitude

het doel van evangelisatie beargumenteren;
verwoorden welke motieven aan evangelisatie ten grondslag liggen;
het belang van evangelisatie Bijbels onderbouwen;
de rol van evangelisatie binnen het missionaire gedachtengoed
duiden;
aangeven op welke wijze evangelisatie, gebed en (de gaven van)
de Heilige Geest ineen grijpen;
verschillende evangelisatiestijlen en -vormen benoemen en evalueren;
de specifieke rol van gemeentestichting in relatie tot evangelisatie belichten.

Na het volgen van dit vak ben je je (meer) bewust geworden van de plek
van evangelisatie binnen het missionair gedachtengoed en ben je bereid
op doordachte wijze te verkennen op welke wijze je dit in je leven
gestalte kunt geven.

Toetsing
Werkstuk over relevant onderwerp binnen de evangelisatie.
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