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HOE BEGIN JE EEN DISCIPELGROEP  
 

A. HEB EEN DOEL 
 

1. De vier handleidingen voor groepsleiders voor het maken van discipelen  

    hebben de volgende doelen: 
 

 (1) Zelf groeien om een volwassen, functionerend en volhardende christen (discipel van Christus)  

      te zijn. 

 (2) Andere christenen helpen te groeien tot volwassen en functionerende christenen. 

 (3) Groepsleiders, arbeiders en leiders in de gemeente toerusten en trainen om te dienen,  

      vooral om discipelen te maken  
 

Een welgemeende waarschuwing. De inhoud van de Dota handleidingen zal niemand tot een discipel van Jezus Christus 

maken. Geestelijke groei komt pas tot stand wanneer de student zelf de waarheid gelooft en toepast in zijn dagelijks 

leven. “God heeft ons niet de Bijbel gegeven om onze kennis te vermeerderen, maar om onze levens te veranderen.”  
 

2. De Dota discipelschap cursus heeft de volgende kenmerken:  
 

 (1) De Dota cursus is Bijbels.  

      De cursus is gebaseerd op de Bijbel als het Woord van God.  
 

 (2) De Dota cursus bevordert deelname. 

Iedereen in de kleine groep neemt actief deel in elk onderdeel van de cursus.  
 

 (3) De Dota cursus is gratis.  

Studenten hebben alleen een Bijbel, notitieboek en een pen nodig. Alleen de groepsleider gebruikt de handleiding.  
 

 (4) De Dota cursus is aanpasbaar.  

De groepsleider kan de cursus aanpassen aan zijn doel en de behoeften van de groepsleden zonder het materiaal te 

veranderen. 
 

 (5) De Dota cursus is creatief.  

De studenten worden aangemoedigd na te denken, hun eigen overtuigingen te ontwikkelen, vindingrijk te zijn en hun 

bekwaamheden te gebruiken. 
 

 (6) De Dota cursus is praktisch.  

De handleidingen leren praktische methoden en studenten worden geleerd om toe te passen wat zij leren. 
 

 (7) De Dota cursus is overdraagbaar.  

Studenten die een handleiding hebben voltooid kunnen dezelfde handleiding gebruiken om anderen toe te rusten.  
 

B. MAAK EEN PLAN 
 

1. God.  
 

Wat zegt God dat Hij wil dat je doet? Laat God je leiden door zijn Woord, zijn Geest en je gebed. 
 

2. Noden. 
 

Wat zijn de noden van de mensen die je wilt opleiden? Observeer hoe ze leven en luister naar wat zij zeggen. 
 

3. Gelegenheden.  
 

Wat zijn je gelegenheden, bekwaamheden, bronnen en moeilijkheden?  
 

4. Aanpassingen. 
 

Welke aanpassingen zou je in je plan moeten maken? Hoeveel mensen wil je opleiden? Wie? Hoe volwassen of nog niet 

zijn ze? Wat zijn hun vermogens? Hoeveel tijd hebben zij ter beschikking?  
 

5. Plaats.  
 

Kies een geschikte plaats om bijeen te komen. Kunnen alle studenten deze plaats bereiken? Hoeveel afleiding is er op 

die plaats?  
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C. REKRUTEER TOEGEWIJDE MENSEN 
 

1. Rekruteer studenten. 
 

 (1) Vereisten.  

Zoek biddend studenten die graag willen leren, die beschikbaar zijn en beloven trouw te komen (2 Timoteüs 2:2).  
 

 (2) Stel hen op de hoogte 

Nodig hen uit deel te nemen aan een discipelschap cursus en stel hen tijdens een bijeenkomst op de hoogte over het 

programma en de verwachtingen.  
 

2. Vraag dat de studenten zich toewijden aan de volgende vijf standaarden. 
 

 (1) Trouw komen.  

“Ik wil bij elk discipelschap bijeenkomst aanwezig zijn.”  
 

 (2) Goed voorbereiden.  

“Ik zal goed voorbereid komen”. 
 

 (3) Leergierig zijn.  

“Ik wil leren toe te passen wat ik leer”. 
 

 (4) Liefdevol blijven.  

“Ik wil ook de andere groepsleden helpen waar nodig”. 
 

 (5) Verantwoording afleggen.  

“Ik ben bereid mijn vooruitgang en mijn strijd met de groepsleden te delen”.  
 

Geef de studenten maximaal twee weken hierover na te denken, te bidden, met God een besluit te nemen wat zij gaan 

doen en het aan je mee te delen.  
 

D. MAAK GEBRUIK VAN MATERIALEN 
 

1. De Bijbel. 
 

De Bijbel is je belangrijkste bron bij onderricht en opleiding. Gebruik altijd de Bijbel in je opleiding. 
 

2. Handleidingen. 
 

Gebruik de vier Dota handleidingen “Ga en maak discipelen” als het programma van je onderricht en training.  
 

3. Bord. 
 

Maak gebruik van een bord om dingen op te schrijven of te tekenen. 
 

4. Notities. 
 

Moedig studenten aan zo volledig mogelijk hun eigen notities te maken.  
 

5. Internet en radio.  
 

Sommige groepsleiders en studenten zullen baat vinden bij het gebruik van Dota op Internet, in radio programma’s en 

satelliet TV uitzendingen in andere talen.  
 

E. VERMENIGVULDIG HET AANTAL DISCIPELGROEPEN 
 

1. Moedig studenten aan hun eigen discipelgroep te beginnen.  
 

Wanneer je handleiding 1, of handleidingen 1 en 2, of alle 4 handleidingen over discipelschap met een groepje 

studenten hebt voltooid, moedig de studenten dan aan om hun eigen discipelgroep te beginnen en hetzelfde materiaal te 

gebruiken. Soms kunnen twee studenten samen een nieuwe discipelgroep beginnen (Lukas 10:1-2). 
 

2. Dota handleidingen zijn alleen voor groepsleiders bedoeld.  
 

Een kopie van een handleiding mag alleen gemaakt worden en aan een student gegeven worden wanneer de student de 

opleiding van die handleiding heeft voltooid en van plan is een nieuwe discipelgroep te beginnen.  
  

3. Blijf de nieuwe groepsleiders begeleiden. 
 

Ontmoet hen op een geregelde basis en geef hen de gelegenheid te vertellen hoe het gaat, hun vragen en problemen te 

bespreken, met hen te bidden en hen verder te trainen. Alle nieuwe groepsleiders hebben een mentor of coach nodig.  

 


