EVANGELISATIE
NAZORG
1. WAT IS NAZORG?

NAZORG betekent geestelijke zorg geven aan een persoon wanneer hij of zij tot geloof in Jezus Christus is gekomen.
Het is de eerste fase van discipelschap.
2. WELKE ONDERWERPEN HOREN BIJ NAZORG?

Er zijn verschillende zaken die belangrijk zijn voor een nieuw gelovige en die worden in de NAZORG met hem of haar
behandeld.
Dit zijn NAZORG onderwerpen. Zie de groeistudies, evangelisatiecursus.nl/groei.html (zie ook menu bovenaan).
GROEISTUDIES - INHOUD (Leven in geloof)
1. Het evangelie
2. Geloofszekerheden
3. De Bijbel gebruiken
4. Het Onze Vader
5. Geestelijke groei
6. Kenmerken van een discipel
7. Het Geestvervulde leven
GROEISTUDIES – VAARDIGHEDEN van een christen
1. Stille tijd houden
2. Bijbelstudie doen
3. Bidden
4. Gods Woord in je hart bergen
5. De waarheden in de Bijbel toepassen
6. Het evangelie uitleggen
7. Je getuigenis vertellen
GROEIEN is de volgende fase van discipelschap en daaronder vallen de 7 studies m.b.t. christelijk karakter en gedrag
en de 7 studies m.b.t. christelijke instellingen.
3. ZIJN PERSOONLIJKE VRAGEN

Verder hoort bij NAZORG het behandelen van zijn persoonlijke vragen over het geloof en over het leven.
4. HOE GEEF JE NAZORG?

• Hetzelfde geslacht. Mannen geven nazorg aan mannen en vrouwen aan vrouwen.
• Afspraak. Maak één afspraak per keer – namelijk de volgende afspraak. Dat kan op verschillende dagen vallen omdat
hij/zij nog helemaal niet gewend is aan regelmatige afspraken.
• Plaats. Ontmoet elkaar het liefst bij hem/haar thuis of bij jou thuis. Jullie moeten elkaar leren kennen waar je thuis
bent. Dus omstebeurt bij hem/haar thuis en dan bij jou thuis zou het best zijn. Wanneer reizen een probleem is, wees
dan bereid dat jij al de reizen naar hem/haar maak.
• Programma:
Bid voor hem/haar
Deel je leven met elkaar (gewone leven en geestelijke leven)
Behandel één van de bovengenoemde onderwerpen
Geef gelegenheid zijn vragen te beantwoorden
Bid heel kort samen ter afsluiting (een of twee zinnen).
• Betrek hem/haar bij andere gelegenheden (eredienst, uitje met vrienden).
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