


Waarom is evangelisatie nodig? 

* Opdracht van de Heere in Zijn Woord. 

* Kerkverlating in Nederland. 

* Komst van vreemdelingen. 



“Open laten gaan” 

Evangelisatie is Gods Woord 



 ontkerstening in Nederland   
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Hoelang wordt het Woord nog gebracht in Friesland? 



Een nieuwe moskee  
in een oude stadswijk 



De evangelisatiepost in Leeuwarden  

Als door een wonder  

ontvangen: 



 



• samenkomsten 

• Folderwerk  

• Straatwerk  

• Zangavonden  

• Bijbeluurtje  

• Bijbelstudie  

• Kinderclub  

• Maaltijdproject  

 



Het straatwerk met vele vrijwilligers in Leeuwarden  



… erop af! 



 

Niet altijd gemakkelijk om een gesprek aan te gaan met een 

onbekende… 





Allerlei mogelijkheden worden bedacht om met mensen in 

contact te komen 





 

… en met succes! 



 



 



 

Zo het Woord te mogen richten tot zo’n 1000 luisteraars in 

kerk en in een tent naast de kerk… 



 



 



 



 









Hier houdt Ev. De Visser regelmatig een bijbeluurtje met 

enkele ouderen 



 



De kinderclub… Hoe kunnen we de jeugd boeien? 















Kerstbijeenkomst in de evangelisatiepost “achter de Hoven” 





Het maaltijdproject 





Allemaal mogelijkheden om met mensen in gesprek te komen! 



 





 

Aandacht voor de schepping 



Het wonder van de schepping  





 



Zij gaan er op uit om mensen naar de maaltijd te trekken… 











 

Elke gemeente heeft een evangelisatie 

opdracht   



Jesja 55 : 11 Alzo zal Mijn woord, dat 

uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal 

niet ledig tot Mij wederkeren; maar het 

zal doen hetgeen dat Mij behaagt, en 

het zal voorspoedig zijn in hetgeen 

waartoe Ik het zend. 



Zo lang als de zon …..  

Ps. 72 : 9 – 11  

De stedelingen zullen bloeien, 

Gelijk het malse kruid; 

Zijn Naam en roem zal eeuwig 

groeien. 

Ook zal, eeuw in, eeuw uit, 

Het nageslacht Zijn grootheid 

zingen, 

Zolang het zonlicht schijn'; 

Hun zal een schat van 

zegeningen, 

In Hem, ten erfdeel zijn. 


