
Stel je voor… dat elke christen 
in Nederland op een eenvoudige 
manier leert om geloofwaardig te 
getuigen in zijn of haar eigen omgeving. 

Wat is ZaaiGoed
‘ZaaiGoed’ is een training die een groep 
christenen en/of een gemeente helpt om 
geloofwaardig te getuigen in zijn of haar 
eigen omgeving. Op een praktische manier 
gaan we op basis van de Bijbel, gebed en 
een evangelisatiestijlentest aan de slag.

Wat doen we?
In 5 modules leren jij en je medecursisten 
over de tijd waarin we leven, hoe je écht 
contact maakt met niet-christenen en hoe je 
in woord en daad kunt laten zien wie Jezus 
Christus is. De training is praktisch opgezet 
en biedt veel interactie. Zo leer je hoe je in je 
normale dagelijks leven missionair kan zijn 
zonder op een zeepkist te staan. 

Waarom doen we dit?
In Romeinen 10 staat: “’Ieder die de naam 
van de Heer aanroept, zal worden gered.’ 
Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze 
niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in 
hem geloven als ze niet over hem hebben 

gehoord? En hoe 
kunnen ze over hem horen 
als hij niet verkondigd wordt?” 
Steeds minder mensen in Neder-
land horen het reddende nieuws van 
Jezus Christus. Aan de andere kant zien 
we dat er enorme kansen zijn, omdat veel 
mensen op zoek zijn naar zingeving en 
geloof. Veel christenen weten niet goed hoe 
ze het Goede Nieuws kunnen zaaien in hun 
omgeving.  

Doe je mee?
Vanuit ervaring willen we je laten ervaren 
hoe je getuige kunt zijn in je eigen 
omgeving. Doe je mee? 
Kijk op agape.nl/zaaigoed 
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