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Dit boek is voor mijn vier kinderen.
Mijn grootste eer en vreugde in
het leven is dat ik jullie papa ben.
Ik ben zo blij met jullie en trots op jullie.
Ik bid dat mijn stem en Gods stem
altijd in je hart blijven klinken:
‘Je bent mijn geliefde kind,
ik houd van je!’

Ga op weg en verkondig:
‘Het koninkrijk van de hemel is nabij.’
Genees zieken, wek doden op,
maak mensen die aan huidvraat lijden
rein en drijf demonen uit.
Om niet hebben jullie ontvangen,
om niet moeten jullie geven!
– Matteüs 10:7-8
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Aanbevelingen

Evangeliseren met kracht – gewoon doen! is een geweldig boek om
gelijk mee aan de slag te gaan. Iedere christen kan namelijk
het evangelie brengen met Gods liefde en zijn bovennatuurlijke
kracht.

− Herman Boon
		 Leider Bidden & Vasten-conferenties
Evangeliseren met kracht – gewoon doen! van Matt Helland lijkt
wel een vervolg op het boek Handelingen. Het zal je inspireren,
bemoedigen en geloof geven dat God ook ónze prediking van
het evangelie wil bevestigen met bovennatuurlijke kracht. Ik
beveel dit boek van harte aan!

− Jan Pool
		 Oprichter en leider Heartlink
Matt Helland nodigt jou en mij uit voor een groot avontuur.
Volg de zachte aanwijzingen van de Heilige Geest en raak de
wereld aan met de woorden en werken van Jezus.

− Phil Strout
		 Nationaal directeur Vineyard USA

Matt zegt in dit boek: ‘Het doel bij evangelisatie is nooit enkel
het doorgeven van informatie: we moeten de waarheid en genade
delen die tot een totale verandering leiden.’ Dat zal voor veel
mensen een echte eyeopener zijn. Een must-read voor elke
voorganger en elke christen die het evangelie op een relevante
en betekenisvolle manier wil brengen.

− Bram Vlasblom
		 Voorganger Vineyard Utrecht
Wat een krachtig boek! Het gaf echt een boost aan mijn geloof
en wandel met Christus. Ik moedig iedere volger van Jezus
aan om Evangeliseren met kracht – gewoon doen! te lezen.

− Dr. Doug Beacham
		 Bisschop International Pentecostal Holiness Church
Matt Helland is een onverschrokken, liefdevolle beoefenaar van
het evangelie van het Koninkrijk. Hij doet zelf wat hij onderwijst
en waar hij anderen in toerust: profeteren, genezen, bevrijden en
evangeliseren met kracht. Een toegankelijk werkboek dat je bij
het hart van God brengt en je de tools geeft om het Koninkrijk
te demonstreren en te proclameren. Lees het, en geniet ervan!

− Putty Putman
		 Schrijver, spreker, oprichter School of Kingdom Ministry

Voorwoord

Met dit prachtige boekje van Matt Helland leer je evangeliseren.
Matt nodigt je uit om dit te doen op de manier waarop Jezus
het deed: met liefde en kracht, door gebruik te maken van
profetie, genezing en bevrijding, en door je bewust te zijn van
Gods aanwezigheid.
Ik ben afkomstig uit de protestantse traditie en voorheen
zou ik deze stijl van evangelisatie niet zo hebben omarmd.
Dat is nu anders, omdat ik heb gezien wat de resultaten zijn
als we God de leiding geven en bereid zijn naar zijn stem te
luisteren en voor mensen te bidden.
Met instemming en plezier lees ik hoe Matt praktisch maar
ook doordacht uitlegt hoe je op een ontspannen, relatiegerichte manier evangeliseert. Juist in onze cultuur, die wordt
gestempeld door rationele argumenten, blijkt dit type evangelisatie in liefde en kracht het hart van mensen te bereiken.
Matt beschrijft dat de liefde hierbij essentieel is. Zijn pleidooi
dat kracht zonder liefde evangelisatie drammerig en ongevoelig maakt, is me uit het hart gegrepen. Maar de andere
kant is ook waar: evangelisatie zonder kracht is niet effectief.
Matt weet waarover hij praat en hij heeft de gave om te onderwijzen. Vanuit zijn ervaring als evangelist op de Wallen en

gemeenteleider in Amsterdam schrijft hij een helder boek
voor gewone christenen die het spannend vinden om van het
geloof in Jezus te getuigen. En wat nog mooier is: hij neemt
je mee in een groeiproces. Voor mij geldt dat alle vragen die ik
zou kunnen opwerpen, in dit boek beantwoord worden.
Misschien heb je al heel wat boeken over evangelisatie gelezen
en ben je toe aan iets wat je echt verder helpt. Dat boek heb je
nu in handen. Het bevat goede verwerkingsopdrachten die je
kunt gebruiken in een kring of groep, of in de toerusting en
instructie van de plaatselijke kerk.
Stap met Matt Helland in het avontuur van evangelisatie
in de kracht van de Geest. Grijp jouw kans om het op een
laagdrempelige manier te leren. Matts boek is een gereedschapskist met alle ‘tools’ die je nodig hebt om te bouwen aan
het Koninkrijk!

− Hans Maat
		 Directeur Evangelisch Werkverband
		 binnen de Protestantse Kerk

INLEIDING

Liefde en kracht

Het is een avond als alle avonden in de rosse buurt van Amsterdam. Achter de ramen zitten vrouwen die door felrode lampen verlicht worden. Door de straat lopen massa’s klanten en
toeristen. Een vrouw, laten we haar Laura noemen, zit achter
een van de ramen en ziet een man op zich afkomen. Is hij
misschien een klant?
Maar nee, hij loopt daar samen met een vrouw, een christen
die haar elke week komt opzoeken. Ach, daar heb je die christenen weer die met me komen praten, denkt ze. De man en de
vrouw doen de deur van haar werkruimte open en begroeten
Laura.
De man stelt zich voor: hij heet Frits Rouvoet en is de vader
van de vrouw. ‘En hoe gaat het met je?’, vragen ze haar. Laura
antwoordt: ‘Nou, ik heb echt last van mijn rug en mijn knieën
omdat ik een tuin heb lopen wieden.’
Frits zegt: ‘Dat klopt. Ik zie een beeld van jou waarin je
neerknielt om iemand te helpen.’
Laura knikt: ‘Ik wil altijd andere mensen helpen, maar mezelf
helpen kan ik niet.’ Wat vreemd dat deze man een beeld ziet
van mij terwijl ik op mijn knieën zit, denkt ze. Ik hoop niet
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dat hij tegen me zegt dat ik christen moet worden. Dat ga ik
echt niet doen!
Frits vraagt: ‘Vind je het goed als ik voor je bid?’
‘Ach ja, waarom niet?’
Daarop spreekt Frits een eenvoudig gebed uit: ‘Here God,
ik wil U vragen om Laura naar een veilige plaats te brengen.
Laat haar op uw schoot zitten en uw omarming en liefde voelen.’
Laura voelt zich slap worden en zakt op de grond. Dan
krijgt ze een wonderlijk visioen: engelen in kakikleurige broeken
komen naar haar toe. Ze brengen water mee van een heldere
fontein en hebben badhanddoeken bij zich. Ze wassen haar
van top tot teen. Als ze na een poosje weer opstaat, is alle
lichamelijke pijn verdwenen. Dan spreekt God tot haar en
zegt: ‘Wat wil je? Wil je Jezus aannemen? Wil je Mij volgen?’
Ze geeft niet meteen antwoord, maar als ze Frits even later
vertelt wat er is gebeurd, zegt ze: ‘Ik wil Jezus aannemen.’
Als Laura later die dag met haar collega’s praat, straalt ze zo
dat zij haar vragen: ‘Zeg, ben jij soms verliefd ofzo? Wie is het?’
Daarop antwoordt ze enkel: ‘Ik heb Jezus ontmoet en dat
heeft alles veranderd.’ Als Laura thuiskomt, zegt ze tegen
haar moeder: ‘Ik stap nu, op dit moment, uit de prostitutie!’
‘Schat, ben je stoned?’, vraagt ze.
Maar Laura’s krachtige ontmoeting met Jezus Christus
was sterker dan drugs. En het begon allemaal toen Frits Rouvoet
Gods liefde en kracht met haar deelde. De organisatie
van Rouvoet, Bright Fame, hielp Laura en een aantal van haar
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collega’s om uit de prostitutie te stappen. Laura en haar moeder
zijn nu lid van onze plaatselijke gemeente.
Mijn vrouw Femke en ik hebben het voorrecht om als voorgangers Bright Fame en Het Scharlaken Koord te dienen,
organisaties die zich richten op de mensen op de Wallen in
Amsterdam. De vrouwen en mannen met wie we bidden, ervaren
regelmatig Gods aanwezigheid en genezing. Hun hart wordt
geraakt door profetie en woorden van kennis. Hun leven verandert totaal! En dat allemaal door krachtevangelisatie.

Wat is krachtevangelisatie?
De term power evangelism, in het Nederlands vaak vertaald
met ‘krachtevangelisatie’, werd voor het eerst gebruikt door
de inmiddels overleden John Wimber in zijn boek Een koninkrijk
van kracht: evangelisatie door tekenen en wonderen.1 Bij krachtevangelisatie maken we gebruik van profetie, genezing, bevrijding
en Gods aanwezigheid om het evangelie door te geven.2 Deze
vorm van evangelisatie is met name effectief in een cultuur
die voornamelijk rationele argumenten voor of tegen God
gebruikt. Krachtevangelisatie gaat om het rationele denken
van mensen heen en raakt hun hart of lichaam aan met Gods
kracht. Wie Gods liefde en kracht ervaart, staat er over het
algemeen meer voor open om iets over Jezus te horen. Ook
voor gelovigen heeft evangelisatie met kracht voordelen. Het
versterkt ons geloof en opent alle kanalen naar God en naar
de kerk toe.
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Evangelisatie met kracht is niet alleen voor extraverte mensen
en ook niet enkel bedoeld voor straatevangelisatie. Het is gewoon
het doorgeven van Gods goede nieuws. Je maakt Gods aanwezigheid tastbaar en geeft niet alleen zijn waarheden door,
maar je toont ook zijn kracht. Als jij Gods liefde met mensen
kunt delen en voor iemand kunt bidden, is krachtevangelisatie
ook iets voor jou. Het is bedoeld voor elke gelovige, in het
gewone, dagelijks leven. Elke gelovige kan voor zieken bidden en
elke gelovige kan een woord van God ontvangen (Marc. 16:15-18;
Jer. 33:3).
De Bijbel geeft ons een mandaat voor krachtevangelisatie.
Jezus zelf gebruikte Gods kracht in de vorm van tekenen en
wonderen. Hij zei: ‘Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie op Mij
vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat,
Ik ga immers naar de Vader’ (Joh. 14:12). De Heilige Geest die
Jezus uit de dood deed opstaan is nu actief in ons (Rom. 8:10-11).
Hij roept ons op om de zieken te genezen, doden op te wekken,
melaatsen rein te maken, demonen uit te drijven en uit te
delen wat we hebben ontvangen (Mat. 10:7-8). Met andere woorden: tekenen en wonderen moeten volgen op het verkondigen
van Gods Woord, zodat mensen weten dat Hij bestaat. Jezus
Christus is ons beste voorbeeld van iemand die evangeliseerde
met kracht.
De apostel Paulus volgde in Jezus’ voetsporen. Zijn belangrijkste strategie voor evangelisatie en gemeentestichting was
om ergens naartoe te gaan en de Heilige Geest de ruimte te
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geven hem te gebruiken, zodat levens veranderden door
tekenen en wonderen. Hij genas zieken, wekte doden op, profeteerde en kreeg woorden van kennis tijdens zijn zendingsreizen
(Hand. 20:7-12; 27:22-26; 28:8-9). Hij verrichtte voortdurend, overal
waar hij heen ging, tekenen en wonderen door de Heilige
Geest (Rom. 15:18-20).
Paulus verkondigde het evangelie van Jeruzalem tot Illyricum, waarbij hij per boot of over land reisde. Tegenwoordig
maken we gebruik van vliegtuigen en kunnen dus een nog
groter gebied bestrijken. En ook de tijd in het vliegtuig zelf
kunnen we gebruiken om te evangeliseren!
Toen ik naar een land in het Midden-Oosten vloog om
daar les te geven over krachtevangelisatie, zat ik toevallig
naast een predikant van een traditionele kerk. Ik vertelde hem
dat ik mensen leerde om bij evangelisatie genezing, profetie en
woorden van kennis te gebruiken. Ik legde uit dat ik mensen
die ik ontmoet vraag of ze ergens pijn hebben. En dat ik ze vraag
of ik mag vertellen wat ik in ze zie voor ik over Jezus begin
te praten. Hij keek me aan en vroeg: ‘Waarom doe je dat?’
Krachtevangelisatie is volgens hem en veel andere gelovigen
iets vreemds en niet voor vandaag de dag.
Op de vlucht terug naar huis zat er een vrouw naast me die
verbaasd leek toen ik haar vertelde dat ik voorganger van een
kerk was. Voorgangers waren in haar ogen oude mannen in
stoffige toga’s die plechtig een kerkdienst leidden.
Ik vroeg haar: ‘Doet uw rug pijn?’
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Stomverbaasd antwoordde ze: ‘Ja’.
Daarop bad ik met haar en alle pijn verdween. Het daaropvolgende uur kon ik het evangelie uitleggen en met haar
bidden. Toen ik daarna een keer in haar stad sprak, kwam ze
met een van haar vrienden naar de bijeenkomst. Ze kwamen
naar me toe en ze stelde me voor als ‘de voorganger die ik in
het vliegtuig heb ontmoet’. Ze zei over mij : ‘Deze man vindt
het niet belangrijk wat iemands achtergrond is, maar wil echt
dat mensen God leren kennen. Hij houdt van mensen zoals
ze zijn.’

Liefde en kracht
Als we Jezus’ boodschap doorgeven, moeten we dat net zo
doen als Hij dat deed: met liefde en kracht. Alles wat Hij deed,
was op liefde gebaseerd. Jezus werd een vriend van zondaren
en verschoppelingen en Hij at met hen. Gods kracht stond
in Jezus’ bediening centraal. Jezus gebruikte genezing, woorden van kennis, profetie en bevrijding om het leven van mensen
totaal te veranderen.
Wat Jezus tweeduizend jaar geleden deed, wil Hij ook vandaag nog doen door gewone gelovigen als jij en ik. Hij wil dat
we zijn liefde en kracht met anderen delen. Als je de liefde
of de kracht weglaat bij evangelisatie, neem je genoegen met
minder dan God je wil geven.
Zonder liefde wordt evangelisatie ongevoelig en drammerig.
Gods hart ontbreekt dan in de boodschap. Je kunt het dan
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ook niet over ‘het evangelie’ hebben, omdat het niet echt ‘goed
nieuws’ is. Ik heb mensen gezien die Gods kracht gebruiken
zonder zelf het evangelie te begrijpen. Ze hebben wel de geestelijke gaven van profetie of genezing, maar gebruiken die op
een schadelijke manier. Krachtevangelisatie kan enkel effectief zijn als de evangelist deelt vanuit de overvloed van zijn
relatie met God.
Evangelisatie zonder kracht is evenmin effectief. Veel westerse christenen hebben een rationele vorm van christendom
omarmd, die totaal geen bovennatuurlijke kracht bevat. Als
gelovigen pijn hebben, pakken ze een paracetamolletje en
staan er niet bij stil dat ze er ook voor kunnen bidden. Hoe
kunnen ongelovigen Jezus leren kennen als ze niet weten dat
Hij een levende God is die actief bij hen betrokken is en bereid
is om in hun leven in te grijpen? Ik vind het geweldig om de
getuigenissen te horen van mensen in mijn gemeente die genezen
zijn of bevrijd zijn van verslaving, depressie en kwesties die
onoplosbaar leken. Bij God is niets onmogelijk of te moeilijk.
Als Jezus’ liefde en kracht door ons heen stromen, hebben we
heel goed nieuws voor de wereld. Als we het evangelie de ruimte
geven om ons tot in het diepst van ons wezen te veranderen,
gaan we als vanzelf evangeliseren omdat God in ons leeft.
Daarom heb ik dit boek de titel gegeven Evangeliseren met
kracht – gewoon doen! We moeten niet evangeliseren omdat
het nu eenmaal op ons takenlijstje staat. Het moet als vanzelf
voortvloeien uit wie we zijn.
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De meeste boeken over evangelisatie gaan hoofdzakelijk over
wijsheid en goede argumenten om in God te geloven. Dit boek
richt zich op alles wat we volgens Jezus kunnen doen in de
kracht van de Heilige Geest. Ik leg uit hoe evangelisatie radicaal
verschilt van zelfgenoegzame, wettische religie. Ik vertel meer
over het proces van evangelisatie, de drijfveren voor evangelisatie en ik geef een Bijbels fundament voor evangelisatie met
kracht. Ook leg ik uit hoe je in krachtevangelisatie kunt groeien.
Op een keer droomde ik dat ik een schip aan het laden was
met buskruit en dynamiet. Ik wist dat deze droom een metafoor
was voor het toerusten van mensen met de krachtige gaven
van de Heilige Geest. Dynamiet en buskruit zijn geweldige
hulpmiddelen als je door een gebergte heen wegen aanlegt.
Maar ze zijn dodelijk als je ze gebruikt om mensen op te blazen.
Profetie, woorden van kennis, genezing en bevrijding zijn
machtige hulpmiddelen die geweldige resultaten kunnen opleveren, maar als ze verkeerd gebruikt worden, kunnen ze veel
schade toebrengen.
Dit boek helpt iedereen die graag met meer kracht wil
evangeliseren om daar zodanig in te groeien dat zij zelf gesterkt
en bemoedigd worden en meer zelfvertrouwen krijgen als ze
uitstappen in krachtevangelisatie. Dit boek is echter niet alleen
bedoeld voor mensen die met meer kracht willen evangeliseren.
Het is voor iedereen die het evangelie volledig wil begrijpen.
Ik ben tot de overtuiging gekomen dat de meeste gelovigen
niet goed begrijpen wat het evangelie inhoudt, laat staan dat
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ze weten hoe ze het aan anderen kunnen doorgeven. Daarom
leg ik eerst het evangelie goed uit, voor ik inga op hoe je het
kunt doorgeven. Ik laat zien hoe God vol liefde naar ons uitreikt en wat dat voor ons betekent.
Als Gods liefde en kracht je hart raken, verandert alles.
Krachtevangelisatie is dan niet langer een speciale activiteit:
het wordt een manier van leven. Dus laten we de kracht van
zijn liefde eens nader bekijken.

Matt Helland
Matt Helland werd in Chili geboren, waar zijn Amerikaanse
ouders zendeling waren. Hij is
een internationale evangelist,
spreker en schrijver.
Hoewel hij in Nederland
woont, heeft hij de afgelopen
jaren voor zijn bediening door
heel Europa, Noord-Amerika,
Zuid-Amerika, het MiddenOosten en Australië gereisd.
Hij spreekt vloeiend Engels,
Nederlands en Spaans.
Zijn eerste boek, dat ook
door Arrowz werd uitgegeven,
heet Profeteren – gewoon doen!
Matthew heeft een roeping om
kerken aan te sporen tot krachtevangelisatie en het gebruik van

de gaven van de Geest. Regelmatig geeft hij onderwijs over:
n
Discipelschap
n
Profetie
n
Krachtevangelisatie
n
Genezing
n
Gebed
n
Gemeentestichting
n
Radicaal geven
Matthew en zijn Nederlandse
vrouw Femke wonen in Amsterdam met hun vier kinderen.
Ze hebben daar een gemeente
gesticht en richten ze zich nu
op de Spaanstalige mensen in
de rosse buurt van Amsterdam.
Daar zien ze levens veranderen
door de liefde van God en de
kracht van de Heilige Geest!

newlifeequip.org
prophesyandheal.com
facebook.com/mattandfemke.helland
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Kom in beweging

In zijn typerende, energieke
stijl laat Matt Helland je zien
hoe profetie werkt. Elk hoofdstuk sluit af met oefeningen
waardoor je meteen ontdekt
hoe eenvoudig het is. Je leert
Gods stem te verstaan en goed
te profeteren, zowel in de gemeente als daarbuiten. Uniek
is het hoofdstuk over kinderen:
Matt vertelt prachtige verhalen over hoe God ook tot hen spreekt.
Dit boek staat vol getuigenissen en anekdotes die laten zien hoe
krachtig profetie is. Ervaar het zelf ook en kom in beweging met
Profeteren – gewoon doen!

MATTHEW HELLAND (M.Div., leidt sinds 2010 profetenscholen. Hij werkt als pastor
in de rosse buurt van Amsterdam, samen met zijn vrouw Femke. Matt en Femke wonen
met hun vier kinderen in Amsterdam.
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De Bijbel roept ons op om naar
profetie te streven. Dan mag je
verwachten dat God je helpt als
jij de eerste stap zet!

