
Sabbatschool en evangelisatie 

Sabbatschool en evangelisatie horen onlosmakelijk bij 

elkaar.  Sabbatschool is de plek waar kerkleden leren 

over evangelisatie in theorie en praktijk.   

 Wist u dat evangelisatie een van de vier doelen van 

de sabbatschool
1
 is?  

 Wist u dat het departement verantwoordelijk voor de 

sabbatschool ook verantwoordelijk is voor 

persoonlijke evangelisatie’
2
? 

 Wist u dat volgens ons handboek de zendingsleider 

van de gemeente in de sabbatschoolraad zit? 

 Wist u dat volgens het Personal Ministries Handboek 

de zending de sabbatschool behoort te ondersteunen 

bij het opzetten en uitvoeren van Sabbatschool in 

Actie?. 

Er is geen twijfel mogelijk dat de sabbatschool en 

evangelisatie met elkaar verbonden zijn. 

 

Sabbatschool is een school 

Sabbatschool heet niet voor niets sabbatSCHOOL.  Het is 

een school op de sabbat met als doel om gemeenteleden 

te leren hoe ze Gods werk kunnen doen
3
 op sabbat maar 

in het bijzonder gedurende de week.  Helaas is in vele 

gemeenten het schoolaspect verloren gegaan en bleef 

de lesbespreking over, die werd ingevoegd in een dienst 

die lijkt op de eredienst.  Hiervoor is de sabbatschool 

niet bedoeld.  Een van de onderdelen is van oudsher 

evangelisatie en daaraan wordt juist weinig aandacht 

gegeven.  

Evangelisatie:  Jazeker, maar hoe? 

Evangelisatie hoort bij het christen-zijn.  Iedereen kent 

immers de opdracht van de kerk
4
, de opdracht van Jezus 

                                                           
1 De andere drie doelen zijn: Gemeenschap, Bijbelstudie en Wereldmissie  Zie Sabbatschool 
Handboek, p.2 
2 in de meeste gemeenten heet het zending, evangelisatie of gemeentegroei. 
3Efeze 4:12 – Leiders hebben de taak om de leden toe te rusten om Gods werk te doen. 
4
 Openbaring 14:6-12 – de drie-engelen boodschap 

voor elke christen.  Maar veel adventisten weten 

eenvoudig niet hoe? 

Sabbatschool in Actie biedt de oplossing 

In het programma van Sabbatschool in Actie is er 

voldoende tijd voor evangelisatie in theorie en praktijk.  

De leden van de sabbatschool krijgen informatie over 

evangelisatiemethoden, toerusting om te evangeliseren 

en tijd om samen plannen te maken en die in de praktijk 

uit te proberen. 

Sabbatschool en evangelisatie: samenwerking 

De gemeenten werken met departementen. Deze zijn 

van elkaar afhankelijke en functioneren alleen goed als 

ze samenwerken. Dit geldt vooral voor de 

departementen sabbatschool, diaconie, evangelisatie en 

de leiders van de gemeente. De diaconie leert in de 

sabbatschool hoe de leden voor elkaar kunnen zorgen.  

Evangelisatie leert de leden wat persoonlijke 

evangelisatie in de praktijk inhoudt. Ouderlingen en 

predikant geven toerusting en leiderschap.  Op deze 

manier wordt het lichaam van Christus één
5
. 

Hoe werkt evangelisatie in de sabbatschool? 

Binnen Sabbatschool in Actie is er 20 minuten ingeruimd 

voor evangelisatie.  Hieronder volgen enkele tips om dit 

onderdeel succesvol te laten zijn: 

a) Leiderschap. Om sturing te geven zijn er twee leiders.  

Een gespreksleider en een evangelisatieleider. Vaak is 

de evangelisatieleider iemand die ook bij het 

departement zending betrokken is. De gespreksleider 

heeft de algehele leiding en doet de lesbespreking. 

Het is ook nuttig om iemand in de groep de afspraken 

te laten opschrijven. 

 

                                                           
5
 1 Korintiërs 12:12-30 

b) Zorg ervoor dat alle leden in je groep begrijpen wat 

Sabbatschool in Actie is en waarom evangelisatie een 

belangrijk onderdeel is. Deze seriefolder kan hierbij 

ondersteunen.  

 

c) Maak met de groep eerst een evangelisatieplan. De 

Sabbatschool in Actie-groep zal de komende weken 

en wellicht maanden met dit plan aan de gang gaan. 

Hoe doe je dat?  

 

Vraag de groep wat ze willen bereiken met hun 

evangelisatie.  Bijvoorbeeld:  

 een x aantal leden terug in de kerk,  

 een x aantal leden in de sabbatschool,  

 iedereen op tijd in de kerk,  

 buren vrienden van de gemeente maken,  

 een x aantal dopelingen in het komend jaar,  

 ieder groepslid in staat om Bijbelstudie te geven..    

Let op: denk groots. Als groep kun je dit alleen 

bereiken met hulp van de heilige Geest en niet op 

eigen kracht. 

Een handige tip: Blijf doorvragen. Waarom wil je dit 

doen?Wat wil je ermee bereiken?   

Zo definieer je het kerndoel scherper.  

De groep heeft nu haar eigen doel bepaald. Dus niet 

de gemeente, niet een bestuur, niet een ouderling of 

predikant, maar de groepsleden zelf.  Zij zijn eigenaar 

van hun eigen doel. Daarom zijn ze ook meer 

gemotiveerd om zich in te zetten voor dat doel. 

 

d) Is de groep tevreden over het doel, dan kan je 

subdoelen gaan opstellen met de vraag: Hoe gaan we 

dat bereiken?  Maak dus een aantal subdoelen 

afhankelijk van je doel of een stappenplan
6
.  

                                                           
6 Let ook op de zes stappen van evangelisatie zoals Jezus het deed:  1 Onder de mensen 
begeven, 2 het beste met hen voorhebben, 3 naar hen luisteren, 4 hen helpen, 5, hun 
vertrouwen winnen en dan pas 6 uitnodigen om Jezus te volgen.   



Let op! Houd het zo eenvoudig mogelijk. Vind je deze 

stap moeilijk? Bespreek dit dan met het hoofd van de 

sabbatschool
7
.  

 

e) Geef de leden van de groep taken mee voor de 

volgende keer. Huiswerk dus. Voor iedereen is er wel 

een taak. Bijvoorbeeld bidden voor een specifiek 

onderdeel van het evangelisatieplan.  

 

f) Schrijf het plan, doelen, subdoelen en taken op in het 

Sabbatschool in Actie-schrift en deel dat met alle 

leden in je groep. Bijvoorbeeld door middel van e-

mail, sms, WhatsApp of gewoon op een blad papier 

dat je uitdeelt.  Zorg ervoor dat iedereen wekelijks 

weet wat zijn of haar taken zijn. 

 

g) Sluit elke 20 minuten voor evangelisatie af met gebed 

voor de plannen, het huiswerk, de leden van je groep, 

en de mensen die je wilt bereiken.
8
 

 

h) Begin de volgende sabbat met het herhalen van de 

plannen en doelen. Bespreek hoe het huiswerk is 

gegaan. Sommige groepsleden hebben wellicht hun 

huiswerk niet gedaan. Dan is er wat aan de hand en 

hebben ze mogelijk meer uitleg of oefening nodig. 

Het kan ook zijn dat ze zich niet betrokken voelen bij 

het doel.  Let hierop. 

 

i) Als de leden vragen hebben over hoe iets uit te 

voeren, betrek dan de zendingsleider, het hoofd 

sabbatschool, een ouderling of predikant erbij.  Let 

op: je doet het nooit alleen. 

 

j) Een keer per maand is er geen evangelisatietijd in de 

groepjes. In plaats daarvan delen alle groepjes met 

de hele gemeente enthousiast hun plannen en 

                                                           
7 Zie ook punt i. 
8
 Jezus geeft de belofte in Matteüs 28:20 dat wij het nooit alleen doen.  Hij is altijd bij ons. 

behaalde resultaten. Sluit eerder af om dit plenair te 

kunnen doen aan het eind van de sabbatschool. 

 

k) Gespreksleiders en evangelisatieleiders komen 

wekelijks en maandelijks bij elkaar voor overleg, 

ondersteuning van elkaar en toerusting. Het is handig 

om elke week bij elkaar te komen voor een kort 

overleg, bijvoorbeeld voorafgaand aan de 

sabbatschool. Bespreek de voortgang in de groepen 

en stel vast waar eventuele hulp nodig is. 

Het langere overleg één keer per maand kan gebruikt 

worden voor training en sturing geven. Bijvoorbeeld 

op sabbatmiddag of doordeweeks. 

 

Sabbatschool in Actie gedurende de week 

Het kan zijn dat de leden het zo leuk gaan vinden dat de 

tijd in de sabbatschool te kort is.  Dit is goed nieuws. Je 

kunt dan bijvoorbeeld met de groep afspreken om bij 

iemand thuis te komen om verder te werken aan de 

doelen.  

Dit is hoe de Adventkerk wereldwijd altijd heeft gewerkt. 

Het werk van de sabbatschool betaalt zich terug 

gedurende de week. 
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