
• Maar liefst 7 op de 10 mensen op aarde Jezus 

nog niet kennen?

• In ons eigen land meer dan 10 miljoen men-

sen niet in Jezus geloven?

• Christelijke jongeren in Nederland het vooral 

belangrijk vinden om te luisteren naar ande-

ren zonder te oordelen?

• Christelijke jongeren in Nederland het liefste 

hun geloof laten zien door hun manier van 

leven?

• Het voor christelijke jongeren in Afrika veel 

gebruikelijker is om over het geloof te vertel-

len, maar ook zij het lastig kunnen vinden?

• In veel landen nauwelijk christenen wonen? 

Zo is in Thailand maar 1% van de bevolking 

christen. 

• Het christendom de hardst groeiende religie 

is en vooral in Azië en Afrika het christendom 

groeit?

Op de website staat nog een leuke introductie Kahoot quiz.

Durf te getuigen! Dat is vaak makkelijker 
gezegd dan gedaan. Misschien zit je zelf nog 
met allerlei vragen over het geloof. Of wil je 
niet te opdringerig zijn, want je vrienden en 
klasgenoten moeten toch zelf weten wat ze 

geloven? En daar wil je natuurlijk ook respect 
voor hebben. Maar hoe zou je het vinden als 

zij Jezus ook leren kennen in hun leven? Is dat 
niet het beste wat hen kan overkomen? We 
gaan eens kijken hoe dit bij andere christe-

nen gaat op deze wereld. Wordt het getuigen 
makkelijker als er veel meer mensen geloven, 

zoals in Rwanda en lastiger wanneer bijna 
niemand gelooft, zoals in Thailand? 

Of misschien wel andersom?



Reageer eens met elkaar op onderstaande stellingen. • Je kunt ook gelukkig zijn zonder dat je Jezus kent.• Iemand meenemen naar de kerk of jeugdclub kan levensveran-derend zijn.
• Over Jezus vertellen in mijn omgeving vind ik moeilijk.• Jezus volgen én over Hem vertellen horen bij elkaar.

>> Lees nu het verhaal van Nour op www.gzb.nl/catecheseproject en kijk dan nog eens naar de stellingen. Hoe zou Nour op deze stellingen reageren?

Bekijk het filmpje waarin Nienke vertelt hoe zij durft te 

getuigen bij Dabar.

• Heb jij zelf wel eens aan iemand verteld over je geloof? 

Kun je daar een voorbeeld van geven?

Er kunnen allerlei redenen zijn om juist wel met anderen over je geloof te praten of juist 

niet. Kruis aan welke redenen voor jou gelden. Vul ook gerust aan met eigen punten… 

>> Wel getuigen

 O Het is een opdracht van God.

 O Ik ben er zo vol van, ik moet er gewoon over praten.

 O Omdat ik graag wil dat anderen God ook leren kennen.

 O
 O

>> Niet getuigen

 O Ik weet zelf nog niet goed wat ik precies geloof.

 O Mijn geloof wil ik niet opdringen aan anderen.

 O Ik ben bang dat anderen me uitlachen als ik er iets over vertel

 O
 O

Op de website 
staat nog een 
uitgebreidere 

werkvorm

Bekijk met elkaar het filmpje #durftegetuigen. • Manzi en Sijmen vertellen allebei hoe het getuigen 
van hun geloof er in hun leven uitziet.  

Herken je hier iets van? Wat zijn overeenkomsten 
en wat zijn verschillen?

• Wat laat het filmpje je zien over Wie God is?
• Zou jij als zendingswerker uitgezonden willen  

worden? Waarom juist wel of juist niet?



Lees met elkaar 2 Timotheüs 1:1-13. 
• Paulus roept Timotheüs op om zich niet voor het geloof in Jezus te schamen. Lees het gedeelte nog eens rustig door. Welke redenen vind je hiervoor in dit Bijbelgedeelte?
• Welke gevolgen heeft het getuigen voor Paulus zelf gehad? (vers 8 en 15) Ben jij zelf bereid om verdrukking te lijden vanwege je geloof? • Kan het ook in Nederland gevolgen voor je hebben als je gelooft? Kun je daar voorbeelden van geven?
• Lees iets verder in 2 Timotheüs 2:11-12. Welke waarschuwing vind je in dit gedeel-te? En welke beloften voor wanneer je in Jezus gelooft en volhardt in je geloof?• Stel, Paulus zou deze brief aan jou hebben geschreven, wat zou je aan hem terugschrijven als reactie of bemoediging?

Annelies den Hartog (zendingswerker in Thailand) 

vertelt: 

‘Herken je me nog?’ Bruine ogen kijken me afwachtend 

aan. Niet al te groot (echt, ook voor een Thai), lang 

zwart haar. Ik herken iets, maar kan geen plaats, tijd en 

relatie bedenken. Gelukkig word ik niet al te lang voor 

het blok gezet. Djoem woonde en werkte een straat 

verderop als schoonheidsspecialiste. Ze had ons eens 

opgezocht bij ons thuis, 5 jaar geleden. Djoem is een ge-

zellige babbelaar en al gauw hoor ik dat ze een poos in 

Frankrijk heeft gewoond en nu weer een winkeltje heeft 

geopend in Manchakhirie. Een paar maanden geleden 

is ze tot geloof gekomen! Afgelopen zondag kwam ze 

naar de kerk. Ze vertelde dat ze voor het eerst iets over 

de Heere God hoorde, die ene keer bij ons thuis. Daarna 

was ze twee keer in Frankrijk aangesproken door een 

christen. Haar interesse was gewekt. Eenmaal terug in 

Thailand nodigde een vriendin haar uit om naar de kerk 

te komen en kwam ze tot geloof. God laat niet los het 

werk dat Hij begonnen is. 

God wil ook jou als schakel gebruiken! 



• Dank dat er nog steeds zoveel mensen op aarde Jezus als Redder leren kennen!• Dank voor alle zendingswerkers en bid dat ze geholpen worden om in soms moeilijke omstandigheden te getuigen van hun geloof.
• Bid voor de jongeren in Rwanda, dat ook zij het geloven en getuigen vol mogen houden.• Bid voor je eigen vrienden, familie of be-kenden waarvan je hoopt dat ze tot geloof mogen komen. En vraag God of Hij jou wil helpen om een getuige van Hem te zijn. 

Heb je zelf nog gebedspunten? Voeg ze toe. •  

• 
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Maak een filmpje (als het lukt in het Engels) voor de jongeren in 

Rwanda en vertel daarin:

• Wie jullie zijn (naam, land, leeftijd). 

• Een voorbeeld van hoe je mocht getuigen van je geloof in Jezus.

• Wat je soms kan weerhouden om te getuigen van je geloof.

• Iets bemoedigends wat je tegen de jongeren in Rwanda wilt zeggen.

• Stuur het filmpje toe naar evmaanen@gzb.nl of via Whatsapp naar  

06-33877179, dan zorgen wij dat het bij de jongeren in Rwanda terecht komt!

De opbrengst van het catecheseproject is dit jaar 

bestemd voor het evangelisatiewerk in Noordoost-Thailand. 

In deze regio is maar 0,1% van de bevolking christen. Hier zijn 

Sijmen en Annelies den Hartog met hun gezin naar 

uitgezonden en ontstaan langzaam maar zeker nieuwe 

gemeenten. In het filmpje vertelt Sijmen eerlijk hoe het is 

om in zo’n situatie te getuigen van je geloof.

Het is het verlangen van de GZB dat jonge christenen in het 

gebied Isaan mogen groeien in geloof en vervolgens 

zelf nieuwe gemeenten starten in hun eigen 

omgeving. Zo hopen we dat het Evangelie zich als een 

olievlek zal verspreiden en steeds meer Thai bereikt 

zullen worden die nog nooit van de liefde van 

Jezus Christus hebben gehoord.

Helpen jullie ons daarbij?


