GETUIGEN
Anderen vertellen over Christus
Wandelen met God

5
Johannes 4 4En Hij moest door Samaria gaan.. 5Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, dicht bij
het veld, dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had; daar was de bron van Jakob. 6Jezus nu was vermoeid van de
tocht en bleef zo bij de bron zitten; het was ongeveer het zesde uur. 7Er kwam een vrouw uit Samaria om water te
putten. Jezus zeide tot haar: Geef mij te drinken. 8Want Zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te
kopen.
9

De Samaritaanse vrouw dan zeide tot Hem: Hoe kunt Gij, als Jood, van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken
vragen? [ want Joden gaan niet om met Samaritanen]. 10Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de
gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geeft Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zoudt u
levend water hebben gegeven. 11Zij zeide tot Hem: Here u hent geen emmer en de put is diep; hoe komt Gij dan aan
het levende water?12Zijt Gij soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft
met zijn zonen en kudden?
13

Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; 14maar wie
gedronken heeft van het water, dat Ik Hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik
Hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.
15

De vrouw zeide tot Hem: Here, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te
putten.
16

Hij zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier.17De vrouw antwoordde en zeide : Ik heb geen man.
Jezus zeide tot haar : Terecht zegt gij : Ik heb geen man; 18want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw
man niet; hierin hebt gij de waarheid gesproken. 19De vrouw zeide tot Hem: Here, ik zie, dat Gij een profeet zijt.
20
Onze vaderen hebben op deze berg aangebeen en gijlieden zegt, dat Jeruzalem de plaats is, waar men moet
aanbidden.
21
Jezus zeide tot haar : Geloof mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult
aanbidden. 22Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; 23maar de
ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest
en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24God is geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem
aanbidden in geest en in waarheid. 25De vrouw zeide tot Hem: Ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd
wordt; wanneer die komt zal Hij ons alles verkondigen.
26
Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het.
27
En daarop kwamen Zijn discipelen en waren verbaasd, dat Hij met een vrouw in gesprek was, en toch zeide
niemand: Wat zoekt Gij, of: Waarom spreekt Gij met haar?
28
De vrouw dan liet haarkruik staan, en ging naar de stad en zeide tot de mensen: 29Komt mede en ziet een mens,
die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb: zou deze dan niet de Christus zijn? 30Zij gingen de stad uit en kwamen tot
Hem
. 39En uit die stad geloofden vele Samaritanen in Hem om het woord der vrouw, die getuigde: Hij heeft mij gezegd
alles wat ik gedaan heb.

Onthoudt: Handelingen 1:8

Net als hoe de Samaritaanse vrouw heenging en haar vrienden over Jezus vertelde over Jezus, zo moeten wij ook
anderen vertellen. Toen Jezus voor Zijn discipelen bad tot de Vader zei Hij:
Wij worden de wereld ingezonden om over Christus te getuigen zodat de wereld in Hem kan geloven. Getuigen is
zeggen wat Jezus voor u heeft gedaan, hoe Hij uw leven heeft verandert. Wij hebben iets wonderbaarlijks om te
delen.

De wereld moet het Evangelie horen
1.

Lees Efeziërs 2:12
Hoe worden “niet”wedergeborene hier beschreven?__________
___________________________________________________

2.

Lees Johannes 3:18
Wat is de reden om veroordeeld te zijn?____________________
____________________________________________________

3.

Lees Lucas 19:10
Wat was het doel van Jezus komst op aarde?________________
____________________________________________________

4.

Lees Johanes 3:16
Wat moeten mensen doen om gered te zijn?_________________
____________________________________________________

5.

Lees Johannes 14:6
Zijn er andere wegen om gered te worden behalve het geloven in Jezus?___

Christenen moeten mensen leiden tot Christus
6.

Lees Johannes 1:40-42
Wat deed Andreas toen hij begon Christus begon te volgen?_____________
_____________________________________________________________

7.

Lees Johannes 1:42
Naar wie bracht Andreas Simon?__________________________________

8.

Lees Lukas 8:39. Nadat Jezus de bezeten man genas,
Waar zond Jezus hem naar toe?___________________________________
Wat zei Jezus hem om te doen?___________________________________
Waar vertelde hij over Jezus behalve daar?__________________________

9.

Lees Handelingen 1:8
Wat wilt Jezus dat we doen nadat wij kracht hebben ontvangen?_________
____________________________________________________________
Wij zullen kracht onvangen en Zijn getuigen zijn?____________________
____________________________________________________________

10. Lees Johannes 4:7
Voor hoeveel mensen getuigde Jezus?______________________________
11. Lees Handelingen 8:26-39
Voor wie was Fillipus aan het getuigen?____________________________
12. Lees Handelingen 5:42

Waar onderwezen en predikten de discipelen?________________________

De Heilige Geest geeft speciale gaven voor Zijn dienst
13. Lees 1 Korintiërs 12:4-11
Welke gaven helpen ons om te getuigen?____________________________
_______________________________________________________________
14. Lees Romeinen 12:3-8
Welke gaven worden hier genoemd?_______________________________
Lees 1 Korintiërs 12:11
Zijn er sommige christenen die geen gave hebben?
Lees Efeziërs 4:11-13
Waarvoor moeten de gaven ebruikt worden? (vers 12)

Mijn persoonlijke plan om te getuigen
Schrijf de namen van drie mensen voor wie u zal bidden en voor wie u zult getuigen.
Maak een plan om uw eigen getuigenis te delen over wat God in uw leven heeft gedaan. Oefen hoe u iemand zult
leiden in gebed om Jezus om vergeving te vragen

Vragen voor dicussie
Hoe kunt u in dienst van de Here zijn als u uw natuurlijke talenten, uw geestelijke gaven en uw training overdenkt?
Moet u directe verantwoording afleggen bij God als u bepaalde mensen leidt tot Christus?
Wie heeft u tot Christus geleidt? Wat moet u nu doen, nu u ook een christen bent?
Schrijf de te onthouden vers op: Handelingen 1:8

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

