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DISCIPELSCHAP.     LES 23 
 

1 GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer.  

 

2 AANBIDDING (20 minuten)              [KENMERK VAN GOD]  

GOD IS GENADIG 
 

Meditatie 

Aanbidding is bewondering en lofprijzing van God.  
Thema: God is genadig.  
 

Lees met de onderstaande Bijbelteksten. Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.  
 

1. De traditie van de Farizeeën. 
 

Lees Markus 7:1- 23. 

De Farizeeën waren erg “religieus”. Zij baden driemaal per dag, vastten tweemaal elke week, gaven tienden van zelfs de 

kleinste kruiden voor de tempeldienst, gingen op al de pelgrimsfeesten naar Jeruzalem (Deuteronomium 16:16) en 

probeerden de 613 voorschriften van de Wet, die zij zelf opgesteld hadden, te houden. De Farizeeën waren heel 

godsdienstig1, maar helemaal niet vrij! Zij waren slaven: 

• slaven van de zonde (Johannes 8:34)  

• en ook slaven van hun eigen door mensen gemaakte religieuze wetten (Jesaja 29:13)!  
 

2. De tradities van sommige christenen. 
 

Lees Markus 7:7. “Tevergeefs vereren zij Mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.”  
 

Op dezelfde manier zijn er kerkgenootschappen die hun leden een heleboel regels voorschrijven:  

• Zij moeten een voorgeschreven cursus volgen voordat zij lid mogen worden. Zij mogen op zondag niet werken en ook 

niet kopen. Zij moeten elke dag naar de kerk komen voor diensten. Of zij moeten op zondag twee erediensten 

bijwonen. 

• Alleen theologisch opgeleide mensen aan hun eigen theologische faculteit mogen voorgaan. Zij moeten tijdens de 

erediensten voorgeschreven liturgieën volgen. Zij hebben voorgeschreven manieren van zingen en bidden. Er zijn 

voorgeschreven manieren van dopen en Avondmaal vieren. Kleding wordt strikt voorgeschreven. Zij moeten minstens 

één tiende van hun inkomen aan hun eigen gemeente afdragen.  

• Gedurende de week mogen zij bepaald voedsel en drank niet gebruiken. Zij moeten hun dominee, voorganger of 

oudsten altijd gehoorzamen. Zij moeten bepaalde leerstellingen die niet duidelijk op de Bijbel gebaseerd zijn geloven. 

En soms moeten zij mee uitgaan op propaganda campagnes, enz.  
 

Hoewel al deze voorschriften NIET in de Bijbel geleerd worden, produceren sommige christenen en gemeenten hun 

eigen regels en wetten en dwingen hun leden te veranderen van: “Ik wil onder genade leven” naar: “Ik moet onder 

mensgemaakte godsdienstige wetten leven.”  
 

3. Wettelijk onder de wet of onder genade zijn.  
 

Lees Johannes 1:16-17; Romeinen 5:12,17-18; Romeinen 6:5-7,11-14.  

De Bijbel leert christenen om “niet langer onder de Wet te leven”, maar “onder de genade te leven”!  
WETTELIJK LEVEN ONDER DE WET 

                                               ADAM  

 

 

 
- Omdat God volmaakt heilig en rechtvaardig is, eist Hij dat al zijn 

morele wetten volmaakt gehoorzaamd dienen te worden en dat alle 
overtredingen van zijn morele wetten volmaakt gestraft dienen te 

worden. 

WETTELIJK LEVEN ONDER DE GENADE 

                                                  CHRISTUS 

 

 

 
- Maar omdat God ook volmaakt liefdevol, genadig en barmhartig is, heeft 

Hij Zelf volkomen verzoening voor alle zonden gedaan voor mensen die in 
Jezus Christus geloven (Romeinen 3:24-25). Jezus Christus heeft Gods eis 

van gerechtigheid in ons plaats volkomen vervuld (2 Korintiërs 5:21).  

                                                           
1 De Farizeeën vastten tweemaal per week en gaven een tiende van alles wat zij ontvingen (Lukas 18:12). Zij deden alles om door de mensen gezien  

  te worden Zij hielden van de belangrijkste zitplaatsen in de synagoge, zij werden graag begroet op de marktplaatsen, en zij wilden dat iedereen hen  
  aansprak met “rabbi”. Zij gaven een tiende van onbelangrijke kruiden, maar veronachtzaamde de belangrijke zaken als gerechtigheid,  

  barmhartigheid en trouw. Zij maakten de buitenkant van hun beker schoon, maar van binnen zijn zij vol geldzucht en eigengenot. Zij vereerden de  

  profeten en versierden hun graftomben (Matteüs 23:1-36), maar veroordeelde Jezus Christus tot de dood en leverden Hem uit om gedood te worden  
  (Matteüs 20:17-19). De Joodse godsdienst is nog steeds een godsdienst van de Wet (Hebreeuws: torah, Arabisch: sharia). 
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- Omdat alle mensen gezondigd hebben, missen zij allen Gods 

gerechtigheid. Ook de bijna volmaakte mensen schieten hopeloos 
tekort (Galaten 3:10; Jakobus 2:10)!  

- Alle mensen, die aan Adam verbonden zijn door geboorte, staan nog 

onder Gods eis van gerechtigheid (de Wet). Zij leven wettelijk nog 
onder Gods wet (Zijn eis van gerechtigheid).  

- Omdat Jezus Christus de straf voor de zonden in hun plaats gedragen 

heeft, is Gods verbolgenheid tegen al hun zonden weggenomen en zijn zij 
voor altijd met God verzoend (Romeinen 8:1)!  

- Alle mensen, die aan Christus verbonden zijn door geloof, zijn volkomen 

gerechtvaardigd. Zij leven wettelijk niet meer onder de wet, maar onder 
Gods genade (vervulling van Gods eis van gerechtigheid)!  

 

Om christenen aan te sporen om tegen de zonde te strijden, leert de apostel Paulus dat mensen die hun geloof en 

vertrouwen op Jezus Christus gesteld hebben, niet langer moeten leven onder de heerschappij van de zonde in en buiten 

hen. Zij leven niet langer onder de wet, dat wil zeggen, onder Gods eis van volmaakt gerechtigheid, maar leven onder 

de genade, dat wil zeggen, onder het feit dat Jezus Christus de volmaakte gerechtigheid in hun plaats verdiend heeft. 

Deze gerechtigheid (verlossing) hebben zij met lege handen (als een onverdiend cadeau) aangenomen. Ieder mens die 

nog onder de wet2, dat wil zeggen, onder Gods eis van gerechtigheid leeft, is nog niet vergeven, nog niet 

gerechtvaardigd en nog niet verzoend met God. Hij kan ook nog niet geheiligd worden! Maar allen die onder de genade, 

dat wil zeggen, onder de door Jezus Christus vervulde wet (Matteüs 5:17) leven, zijn al volkomen vergeven, 

gerechtvaardigd door God en verzoend met God (1 Korintiërs 1:30). Zij KUNNEN NIET, WILLEN NIET en ZULLEN 

NIET doorgaan in zonde te leven (Romeinen 6:5-7)! Om heilig te leven, moet een mens eerst gerechtvaardigd worden.  
 

4. Emotioneel onder de wet of onder genade leven.  
 

EMOTIONEEL LEVEN ONDER DE WET 

VAN SOMMIGE CHRISTENEN 

 

 

 
 

Omdat sommige christenen en sommige gemeenten voorschrijven of 
eisen dat christenen aan hun door mensen gemaakte regels moeten 

voldoen, voelen andere christenen dat zij niet vrij zijn, maar gebukt 

gaan onder deze regels om zich door bovengenoemde christenen of 
gemeenten geaccepteerd te voelen. Zij leven (en lijden) emotioneel 

onder de wetten van mensen.  
 

Als zij zich niet aan deze regels en tradities houden, worden zij 

beschouwd als ongehoorzame christenen, ongeestelijke christenen of 

zelfs ‘slechte mensen’3.  

EMOTIONEEL LEVEN ONDER DE GENADE 

VAN CHRISTUS 

 

 

 
 

Omdat christenen die voorheen emotioneel onder de wetten van andere 
mensen (christenen, gemeenten) geleefd hebben, bewust gekozen hebben 

niet alleen wettelijk, maar ook emotioneel onder Gods genade te leven, zijn 

zij niet alleen wettelijk vrij, maar voelen zij zich ook emotioneel vrij van 
deze door mensen gemaakte wetten (regels, tradities). 
 

Zelfs al zijn zij nog niet volmaakt in hoe zij als christenen leven, toch 
blijven zij zichzelf beschouwen als volkomen gerechtvaardigd en voelen zij 

zich ook volkomen gerechtvaardigd in Christus. Zij voelen zich helemaal 

geliefd door God, ongeacht wat mensen over hen denken of zeggen.  
 

Wanneer sommige christenen of gemeenten hun eigen door mensen gemaakte godsdienstige wetten (regels, tradities) 

opstellen die hun leden moeten onderhouden, maken zij vroegere vrije christenen weer tot slaven van mensen! Alle 

dergelijke door mensen gemaakte godsdienstige wetten, regels en tradities brengen christenen weer emotioneel onder de 

wet! Deze christenen voelen dat zij verplicht zijn deze wetten te houden om niet door deze mensen geschuwd 

(vermeden) of zelfs afgewezen te worden, maar geaccepteerd te worden. Zij voelen zich “schuldig” en “schamen” zich 

bij die mensen. Deze verplichte door mensen gemaakte godsdienstige wetten, regels en tradities geven deze christenen 

geen keuze hoe zij mogen leven. 
 

Wanneer christenen zich niet aan deze door mensen gemaakte godsdienstige wetten (regels en tradities) houden, worden 

zij aangezegd dat God en andere christenen hen niet liefhebben! Dus, om deze gevoelens van schuld, schaamte en 

eenzaamheid te vermijden, proberen deze christenen zich ijverig aan deze godsdienstige wetten te houden.  
 

Wanneer zij emotioneel onder de wet (deze door mensen gemaakte godsdienstige wetten) leven, concentreren zij zich op 

WIE ZIJ ZIJN in de ogen van deze leiders en gemeenten die deze godsdienstige wetten opgesteld hebben. De Bijbel 

waarschuwt, “Als ik nog probeer mensen te behagen, zou ik geen dienaar van Christus zijn” (Galaten 1:10)!  
 

Maar de Bijbel leert heel duidelijk dat de wettelijke positie van een christen niet langer “onder de wet” (Gods eis van 

100% gerechtigheid) is, maar “onder de genade” is (100% gerechtvaardigd en verlost is). Hij is niet langer onder de wet 

die hem veroordeelt en verdoemt, omdat God hem ziet als bekleed met de volmaakte gerechtigheid en heiligheid van 

Jezus Christus (2 Korintiërs 5:17,21; 1 Korintiërs 1:30).  
 

Als 100% gerechtvaardigd (behouden), leven christenen het gerechtvaardigd (gered) leven in overeenstemming met de 

morele geboden (Tien Geboden) van God. Christenen hoeven niet en behoren niet langer emotioneel “onder door mens 

gemaakte godsdienstige wetten” te leven. Ook wanneer zij in een bepaalde zonde in Gods ogen gevallen zijn, hoeven zij 

niet te geloven of te voelen dat God hen niet meer liefheeft en dat christenen hen vast zullen schuwen (vermijden, 

afwijzen).  
 

Het gevolg wanneer een christen een zonde begaat, is niet dat God of Christus hem dan veroordeelt (verdoemt, straft, 

vermijdt of afwijst), maar dat zijn omgang met God tijdelijk verbroken is. Door zijn zonde te belijden kan hij meteen 

                                                           
2 Wet = thora (Hebreeuws) of sharia (Arabisch) 
3 Mensen die zich niet houden aan bepaalde niet-christelijke religieuze wetten (bv. verplichte hoofddoek dragen) worden door deze religie als  

  ‘ongelovigen’ bestempeld en in sommige gevallen zelfs gedood. 

 



© 2016 DOTA Handleiding 2 Les 23. Kenmerken van een discipel  3 

zijn relatie met God herstellen en terugkeren om onder de genade van God te leven! De christen heeft altijd de vrijheid 

te kiezen hoe hij als christen wil leven. Hij is vrij om te kiezen om emotioneel onder de wet of onder de genade te leven. 

Hij mag kiezen om zich niet geliefd of wel geliefd te voelen. Hij is wettelijk vrij en wordt nooit meer verdoemd 

(Johannes 5:24; Romeinen 8:1), maar moet ook kiezen om emotioneel vrij te zijn! Hij mag kiezen tussen helemaal vrij 

te zijn van de gevoelens van schuld en schaamte OF zich bezig te houden met de beoordelingen en veroordelingen van 

sommige mensen (christenen) die hem schuwen (vermijden, veroordelen of afwijzen). Een christen hoeft niet langer in 

vrees te leven voor wat andere mensen over hem denken en zeggen.  
 

Wanneer een christen emotioneel onder Gods genade leeft, concentreert hij zich op WAT HIJ DOET ten aanzien van 

God en andere mensen. Hij blijft voor eeuwig wie hij is: een kind van God en gerechtvaardigd (NAV: “vrygespreek”) in 

Christus! Maar hij moet zijn zonden of liefdeloos gedrag meteen belijden en Gods vergeving ontvangen. Daarna gaat hij 

door met God en gezonde christenen om te gaan (1 Johannes 1:9). Door het volbrachte verlossingswerk van Jezus 

Christus mag iedereen die in Jezus Christus gelooft wettelijk en emotioneel onder de genade leven!  
 

Aanbidding  

Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) God aanbidden voor zijn onbeschrijfelijke grote 

genade.  

 

3 UITWISSELEN (20 minuten)                   [STILLE TIJDEN] 

ROMEINEN 9 - 12 

  

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Romeinen 9 - 12). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij 

vertelt. 

 

4 ONDERRICHT (70 minuten)                  [DISCIPELSCHAP]  

DE KENMERKEN VAN EEN DISCIPEL 
 

Lees elk Bijbelgedeelte en ontdek en bespreek wat “een discipel” volgens Jezus Christus is.  
 

A. DE BETEKENIS VAN HET WOORD “DISCIPEL” IN HET NIEUWE TESTAMENT 
 

1. Een discipel is een “aanhanger” van een leraar.  
 

Lees Markus 2:18; Lukas 6:17; Johannes 6:60,66; Johannes 9:28.  

Aantekening. In de oudheid hadden filosofen en godsdienstige leiders “discipelen” in de zin van “aanhangers”. Zo 

hadden de Farizeeën, Johannes de Doper en Jezus “discipelen”. In deze Bijbelgedeelten betekent het woord “discipel” 

dus een “aanhanger”, “iemand die zich associeert met een bepaalde leraar, leider of groep”. Hoewel grote scharen 

mensen Jezus in het begin volgden, waren zij later daarmee gestopt, omdat zij meer in de wonderen van Jezus dan in 

zijn onderricht geïnteresseerd waren. Zij waren niet bereid de kosten van echt discipelschap te betalen.  
 

2. Een discipel is een “christen”.  
 

Lees alle Bijbelgedeelten. De volgelingen van Jezus Christus werden de volgende genoemd: 

• “discipelen” (Handelingen 6:7; 14:21-22) 

• “de sekte van de Nazarenen” (Handelingen 24:5) 

• “de aanhangers van de Weg” (Handelingen 9:1-2; 19:9,23; 22:4; 24:14,22) 

• “christenen” (Handelingen 11:26)  

Aantekening. In de vroege geschiedenis van de Christelijke Kerk werden de mensen die in Jezus Christus geloven soms 

“de aanhangers van de Weg” genoemd. Meestal werden zij toen “discipelen” genoemd in de zin van “leden van een 

godsdienstige gemeenschap” en heeft dan bijna dezelfde betekenis als het woord “christenen”.  
 

3. Een discipel heeft heel specifieke kenmerken.  
 

Jezus Christus leert ons dat echte discipelen van Jezus Christus zijn volgelingen en leerlingen met specifieke 

kenmerken. Deze kenmerken zijn in de Bijbel opgetekend. Voorbeeld: Een echte discipel van Jezus Christus geeft aan 

Jezus de eerste plaats in zijn of haar leven, leeft volgens Zijn woorden, bidt volgens Zijn wil, heeft anderen lief zoals 

Jezus liefheeft en draagt veel en blijvende vrucht dat God verheerlijkt. Door deze kenmerken te ontwikkelen, worden 

wedergeboren christenen ware discipelen, dat wil zeggen, volwassen, functionerende en volhardende christenen. 
 

B. DE SPECIFIEKE KENMERKEN VAN EEN DISCIPEL 
  

1. Een discipel van Jezus Christus gelooft in Jezus Christus.  
 

Lees Markus 1:15-17; Johannes 12:34-36; (Lukas 16:8; Johannes 3:16-21)  

Aantekeningen. Een discipel heeft zich “bekeerd” (zijn denken veranderd/gewijzigd) (Grieks: metanoeó), gelooft het 

evangelie en volgt Jezus Christus. Een discipel is een gelovige. Mensen die geloven in het Licht zijn “zonen van het 
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licht”4 en wandelen in het licht”. Een discipel volgt niet alleen maar een bepaalde leraar die Jezus genoemd wordt, maar 

gelooft met heel zijn hart, verstand en leven in Jezus Christus zoals Hij Zich in de Bijbel heeft geopenbaard en gelooft 

in wat hij door zijn leven, dood en opstanding tot stand heeft gebracht.  
 

“Leven” is een samenvatting van alle onzichtbare attributen (kenmerken) van God en “licht” is de zichtbare openbaring 

van deze attributen (Johannes 1:3-4). Een discipel is “een zoon van het licht” (Lukas 16:8; zie Matteüs 5:14), omdat hij 

gelooft dat Jezus Christus “het Licht van de wereld “is (Johannes 8:12). Hij gelooft dat Jezus Christus het zichtbare 

beeld van de onzichtbare God is (Kolossenzen 1:15) – dat Jezus Christus God is Die zonder zijn goddelijke natuur prijs 

te geven de menselijke natuur erbij aangenomen heeft en onder mensen op de aarde is komen leven (Johannes 1:1,14). 

Hij gelooft wie Jezus Christus is en wat Jezus Christus gedaan heeft: dat Jezus Christus in zijn plaats als een zoenoffer 

gestorven is, uit de dood is opgestaan, is opgevaren naar de hemel en nu aan de rechterhand van God de Vader zit. Hij 

gelooft dat hij volkomen uit Gods genade gerechtvaardigd is (Galaten 2:16; Efeziërs 2:8-9). 
 

2. Een discipel van Jezus Christus volgt Jezus Christus. 
 

Lees Johannes 1:35-46; Markus 3:13-15 HSV; (Lukas 5:1-11). 

Aantekeningen. Het woord “discipel” in deze Bijbelgedeelten betekent een volgeling van Jezus Christus. Let op hoe 

Jezus zijn discipelen roept, “Kom en zie” en “Volg Mij”. De oproep tot discipelschap was een oproep “met Hem” te zijn 

waarheen Hij ook ging. Jezus trok met Zijn geweldige, aangename en indrukwekkende persoonlijkheid  Zijn discipelen aan 

door de woorden die Hij sprak en de daden die Hij deed. 
 

Jezus’ oproep tot discipelschap geldt voor iedereen. Jezus maakt geen onderscheid tussen mensen, of ze Joden of Grieken 

zijn. Zijn volgelingen waren bijvoorbeeld eenvoudige vissers zoals Petrus, Jakobus en Johannes, een ijverige politicus zoals 

Simon (Handelingen 1:13) en een verachte tollenaar zoals Matteüs (Matteüs 9:9). 
 

3. Een discipel van Jezus Christus leert van Jezus Christus.  
  

Lees Lukas 6:40.  

Aantekeningen. Een “discipel” is een leerling (Grieks: mathétés) van Jezus Christus. Jezus Christus riep mensen om 

van Hem te leren (Matteüs 11:28-30). Hij zei letterlijk, “Iedere discipel die volledig toegerust is5, zal net als zijn 

meester zijn” (Lukas 6:40). Het woord “discipel” betekent in deze Bijbelgedeelten “leerjongen, leerling of student”. 

Mensen uit verschillende sociale lagen van de bevolking volgden Jezus ongeveer drie jaar lang als student of leerling. Zij 

moesten eerst volgelingen en leerlingen zijn voordat zij leraren en toegeruste mentoren konden worden. Zij moeten opgeleid 

worden voor zij anderen konden opleiden. Echte discipelen zijn volgelingen en leerlingen van Jezus Christus. Jezus roept 

hen om Hem te volgen (Lees Lucas 5:1-11) en om van Hem te leren terwijl zij volgen. “Leer van Mij dat Ik zachtmoedig 

ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel” (Matteüs 11:28). 

Een discipel leert door te observeren, te luisteren en na te bootsen (Johannes 13:13-15; Matteüs 4:23; Matteüs 11:28-30; 

Handelingen 4:13; Filippenzen 4:9-12). Hij leert van Jezus terwijl hij Jezus aan het volgen is. Hij observeert de 

bediening van Jezus van dichtbij. Hij luistert naar het onderricht van Jezus en volgt het voorbeeld van Jezus Christus en 

Zijn discipelen (de apostelen). En hij leert door het onderricht van Jezus en de apostelen toe te passen (Matteüs 7:24; 

Filippenzen 4:9). Door dit vaker te doen (oefenen dus) bouwt hij ervaring op. 

4. Een discipel van Jezus Christus gehoorzaamt Jezus Christus.  
 

Lees Johannes 8:31-32. 

Aantekeningen. Een discipel gehoorzaamt Jezus Christus. Hij gelooft niet wat hij maar wil geloven, maar “blijft”6 

(wonen/leven/volharden) in de woorden van Jezus”. Dit doet hij door de woorden van Jezus te gehoorzamen, waartoe 

hij ook geroepen is (Romeinen 1:5; 16:26). De zeven manieren om het Woord van God tot je te nemen zijn:  

(1) horen 

(2) lezen  

(3) bestuderen  

(4) overdenken  

(5) van buiten leren  

(6) gehoorzamen  

(7) aan anderen doorgeven  
 

Een discipel is iemand die “geroepen is tot gehoorzaamheid” (Romeinen 1:5; 16:26). Een discipel “laat zich niet 

meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd” (Kolossenzen 2:8). Hij 

gelooft niet arbitraire godsdienstige leerstellingen of filosofische theorieën. Hij gaat nooit “boven wat er geschreven 

staat” in de Bijbel (1 Korintiërs 4:6). Een discipel is niet vrij om zomaar alles wat hij maar wil te doen, maar is vrij om 

te doen wat Christus leert en beveelt (Galaten 5:13). Gehoorzaamheid aan de leerstellingen van Jezus Christus omvat 

sociale betrokkenheid met de armen, verdrukten en behoeftigen (Matteüs 25:34-36; zie Jakobus 1:27).  
 

                                                           
4 Grieks: huioi fótos 
5 Grieks: katartizó (voltooid tegenwoordige tijd, passief) 
6 Grieks: menó 



© 2016 DOTA Handleiding 2 Les 23. Kenmerken van een discipel  5 

5. Een discipel van Jezus Christus is een dienaar.  
 

Lees Johannes 12:26 (Markus 13:34; 1 Korintiërs 3:9). 

Aantekeningen. Een discipel dient God en andere mensen. De oproep tot discipelschap was een oproep om samen met 

Jezus Christus te werken in Zijn taak op aarde. Een echte dienaar is steeds bereid om taken op zich te nemen die 

anderen niet kunnen of willen doen. Hij is zelfs bereid om taken van de laagste dienaar in de huishouding op zich te 

nemen. In de dagen van Jezus was dat om de vuile voeten van de gasten te wassen. Elke dienaar krijgt een eigen 

speciale taak in het Koninkrijk van God.  
 

6. Een discipel van Jezus Christus toont liefde in al zijn relaties. 
 

Lees Johannes 13:34-35 (1 Korintiërs 13:4-8). 

Aantekeningen. Een discipel heeft zijn broeders en zusters lief evenals Jezus Christus hen liefheeft. God heeft zijn 

grote liefde aan zijn discipelen getoond door Jezus Christus te geven Die in hun plaats stierf (Romeinen 5:8). Deze 

liefde geeft Hij door Zijn Geest ook aan Zijn discipelen om die weer aan anderen te geven (Romeinen 5:5). Deze liefde 

is een zelfopofferende liefde, zoals die van Jezus (Johannes 15:13). Deze liefde is geduldig en vriendelijk. De liefde 

kent geen afgunst, is ingetogen en niet trots. Ze is niet grof of kwetsend, ze is niet zelfzuchtig en laat zich niet boos 

maken (dat wil zeggen, wordt niet gauw geïrriteerd). Ze rekent het kwaad van anderen niet aan, maar vergeeft. Ze 

verheugt zich niet over het onrecht in de wereld, maar vindt vreugde in de waarheid en is blij met de vooruitgang die 

anderen maken met betrekking tot de waarheid. Deze liefde verdraagt moeilijke mensen en omstandigheden, vertrouwt 

mensen tenzij zij dit vertrouwen schenden en verwacht dat God mensen en omstandigheden kan veranderen en zal 

veranderen. Deze liefde zet zich volhardend in voor het beste voor God en voor anderen (1 Korintiërs 13:4-8). 
 

7. Een discipel van Jezus Christus blijft in Jezus Christus. 
 

Lees Johannes 15:4-6. 

Aantekeningen. Een discipel (Johannes 15:8) heeft Jezus Christus in zijn hart en leven aangenomen en blijft 

(woont/leeft/volhard) in Jezus Christus. Hij gaat ervoor om zijn persoonlijke relatie met Jezus Christus te blijven 

ontwikkelen. Een discipel onderwerpt zich aan Christus en zijn Woord. Zijn relatie is oprecht en vertrouwelijk. Een 

oppervlakkig, formele en uiterlijke relatie met Jezus Christus  zal als een droge rank in het vuur gegooid worden en 

verbranden (Johannes 15:6). Naamchristenen zijn geen christenen! Jezus leert duidelijk dat een mens wedergeboren 

moet worden (Johannes 3:7) en dat zonder Hem een mens niets blijvends kan doen (Johannes 15:5).  
 

8. Een discipel van Jezus Christus wordt beheerst en veranderd door de woorden van Jezus 

Christus. 
 

Lees Johannes 15:3,7a. 

Aantekeningen. Een discipel is gereinigd, beheerst en veranderd door de woorden in de Bijbel. Het Woord dat Jezus tot 

Zijn discipelen sprak “reinigde” hen, dat wil zeggen, zij werden gerechtvaardigd en geheiligd door het geloof in de 

woorden van het evangelie (Johannes 15:3). En als de woorden van Jezus in de discipel blijft, dan veranderen deze 

woorden zijn gedachten, motieven, houdingen, geloof, overtuigingen, spreken en gedrag. Het blijft niet enkel “kennis”, 

maar beïnvloedt elk aspect van het leven van de discipel ten goede (Johannes 15:7). 
 

9. Een discipel van Jezus Christus bidt volgens de wil van Jezus Christus.  
 

Lees Johannes 15:7,16b, (zie 1 Johannes 5:14). 

Aantekeningen. Een discipel bidt in overeenstemming met de woorden in de Bijbel en ervaart dat God zijn gebeden 

verhoort. De verhoring van zijn gebeden zijn wel afhankelijk van zijn blijven in Christus en het blijven van de woorden 

van Christus in de discipel.  
 

10. Een discipel van Jezus Christus draagt veel en blijvende vrucht. 
 

Lees Johannes 15:8,16a. 

Aantekeningen. Een discipel draagt vrucht. De belangrijkste boodschap van deze allegorie in Johannes 15 is dat een 

discipel alleen “vrucht” draagt wanneer hij met Jezus Christus verbonden blijft, dat wil zeggen, “Christus in hem” en 

“Hij in Christus” (Kolossenzen 1:27-28). Door “veel” (Johannes 15:5) en “blijvende” (Johannes 15:16) vrucht te 

dragen, toont hij aan God en aan andere mensen dat hij een discipel van Jezus is. 
 

Wat wordt met “vrucht” bedoeld in de Bijbel? 

• Met de vrucht, voortgebracht7 door bekering (een verandering van denken) wordt bedoeld: “goede werken” zoals bv. 

je bezittingen delen, eerlijk zijn in geldzaken, niemand dwingen, tevreden zijn met wat je krijgt (Lukas 3:8-14). 

• Met de vrucht, voortgebracht (gedragen)8 door de verkondiging van het evangelie, wordt bedoeld: “nieuwe 

bekeerlingen of gelovigen” (Kolossenzen 1:5-6). 

• Met de vrucht, voortgebracht door het maken van discipelen, wordt bedoeld: “volwassen, functionerende en 

volhardende christenen” (christenen die niet terugvallen in hun oude leven) (Johannes 15:16). 

                                                           
7 Grieks: poieó (bevel) 
8 Grieks: feró 
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• Met de vrucht, voortgebracht door de inwonende Heilige Geest, wordt bedoeld: een “christelijk karakter” (Galaten  

5:22-23). 
 

Door in relatie met Christus te blijven, draag je als discipel veel vrucht (Johannes 15:5). Door gesnoeid te worden door 

God de Vader draag je als discipel nog meer vrucht (Johannes 15:2)! “Snoeien” (vers 2) betekent het wegsnijden van 

dode en overbodige delen van de tak (bv. specifieke zonden en slechte gewoonten). Snoeien bestaat uit Gods 

vermaningen/terechtwijzingen en discipline door moeilijkheden en beproevingen die God toelaat. Door voortdurende 

zorg en training worden gelovigen volwassen, gaan zij functioneren en blijven ze volharden.  
 

In de allegorie wordt een volledige rank (die een ongelovige vertegenwoordigd) afgesneden. Een dergelijke rank kan 

een wedergeboren christen niet vertegenwoordigen (zie Johannes 5:24; Johannes 10:28; Johannes 17:12; Filippenzen 

1:6)! “De verdorde ranken” in vers 6 vertegenwoordigen GEENSZINS christenen die eenmaal wedergeboren waren, 

maar later wegvielen van het christelijke geloof. Zij vertegenwoordigen alleen “naamchristenen” (of culturele 

christenen) die nooit het nieuwe leven hadden en nooit een persoonlijke relatie met Jezus Christus hadden (zie Hebreeën 

6:4-8; Matteüs 13:30,37-42). Daarom werden zij weggeworpen en in het vuur verbrand (zie Matteüs 3:10-12).  
 

In de gelijkenis van de zaaier leert Jezus dat sommige van Zijn discipelen 100-voudig vrucht dragen en anderen 60- en 

30-voudig (Matteüs 13:8). De hoeveelheid “vrucht” die je draagt is voor iedere discipel anders. Er zijn drie redenen 

voor de hoeveelheid vrucht die een christen draagt:  

• Het hangt af van de mate van berouw die hij over zijn zonde heeft, de mate van zijn geloof, de hoeveelheid van zijn 

moed, zijn doorzettingsvermogen en zijn inzet voor Gods Koninkrijk (bijvoorbeeld, anderen het evangelie vertellen 

en hen helpen discipelen van Jezus te worden).  

• Het hangt af van de genade, de natuurlijke en geestelijke gaven en de bijzondere taak die God aan hem toevertrouwd 

heeft.  

• Het hangt af van de levensomstandigheden waarin God hem geplaatst heeft. Bv. de aarde in een aantal plaatsen in de 

wereld zijn nog hard en droog en hebben meer tijd en arbeid nodig.  
 

11. Een discipel van Jezus Christus ontvangt eerst zelf karaktervorming en toerusting.  
 

Lees Lukas 6:39-42. 

Aantekeningen. Een discipel moet eerst zelf door Jezus Christus toegerust en getraind worden, voordat God hem kan 

gebruiken om anderen toe te rusten.  

“Toerusting” bestaat uit:  

• onderricht in de Bijbelse waarheden 

• oefening of training in Bijbelse vaardigheden  

• en overdracht van een Bijbels voorbeeld.  

Een discipel moet eerst zelf leren voordat hij anderen kan onderwijzen. Hij moet eerst aandacht besteden aan zijn eigen 

zwakheden en tekortkomingen, voordat je anderen gaat terechtwijzen en corrigeren. Het doel in het leven van een 

discipel is om steeds meer op Christus te gaan lijken in karakter en gedrag. 
 

12. Een discipel van Jezus Christus toont zelfverloochening en zelfopoffering. 
 

Lees Lukas 9:23-26. 

Aantekeningen. Een discipel van Jezus Christus zegt “nee” tegen zijn egoïstische verlangens en draagt zijn kruis, dat 

wil zeggen, is bereid afgewezen te worden en te lijden. Omdat hij met Christus gekruisigd is (Galaten 2:20), doodt hij 

de misdaden van het lichaam van de zonde (Romeinen 8:13). Hij is bereid zich met Jezus Christus en Zijn taak te 

identificeren en schaamt zich niet een christen te zijn. Hij verdraagt de negatieve opmerkingen en reacties van mensen. 

Omdat hij en christen is, is hij bereid om de spot, afwijzing, vervolging en schande ter wille van Christus te verdragen.  
 

13. Een discipel van Jezus Christus wordt geroepen tot toewijding aan strijd, verwerping en 

lijden. 
 

Lees Lukas 9:57-58. 

Aantekeningen. In de volgende drie gelijkenissen willen verschillende mensen een discipel van Jezus Christus worden.  
 

Een discipel wordt geroepen de kosten van discipelschap te berekenen. De eerste aspirant discipel wilde heel graag 

Jezus volgen, maar zonder dat Jezus hem riep. Hij wilde Jezus volgen om de verkeerde redenen. Hij zag de grote groep 

mensen, die Jezus volgde, de wonderen van Jezus en het enthousiasme van de mensen. Hij wilde bij Jezus horen als het 

middelpunt van al deze spannende gebeurtenissen, maar hij had zich niet gerealiseerd dat discipelschap ook iets “kost”. 

In de Evangeliën lezen we hoe Judea Jezus Christus verwerpt (Johannes 5:18), Galilea Hem eruit gooit (Johannes 6:66), 

Gadara Hem verzoekt hun district te verlaten (Matteüs 8:34), Samaria weigert Hem een verblijfplaats te geven (Lukas 

9:53), de aarde Hem niet wil hebben (Matteüs 27:23) en uiteindelijk ook de hemel zich van Hem afkeert (Matteüs 

27:46). Voortgaand discipelschap houdt ook in dat je strijd, afwijzing, vervolging en lijden zult meemaken in je leven. 

Dat is wat discipelschap kost (zie Lukas 14:25-30). 
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14. Een discipel van Jezus Christus wordt geroepen tot onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan 

Jezus Christus.  
 

Lees Lukas 9:59-60. 

Aantekeningen. Een discipel gehoorzaamt onmiddellijk en onvoorwaardelijk.  De tweede aspirant discipel werd wel 

geroepen, maar was nog niet klaar om Jezus Christus te volgen. Hij wilde een discipel van Jezus worden op zijn eigen 

voorwarden: niet meteen, maar later. Hij had de verkeerde prioriteiten en stelde daarom een voorwaarde. Hij wilde eerst 

zijn vader begraven. Zijn vader kon net gestorven zijn, maar kon ook nog een heel lange tijd leven. Wat Jezus dan zegt 

moet je niet verkeerd begrijpen: “Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het Koninkrijk 

(koningschap) van God te verkondigen.” Jezus wilde deze man duidelijk maken dat van een discipel verwacht wordt, 

dat hij Jezus als de Koning meteen en onvoorwaardelijk gehoorzaamt. Jezus zegt niet dat jij je ouders in de steek moet 

laten, want ook je ouders moeten je liefde en respect ontvangen (Johannes 19:26-27; Efeziërs 6:2; 1 Timoteüs 5:4,8). 

Maar Hij leert wel dat een discipel Hem meer lief moet hebben en gehoorzamen dan zijn aardse ouders of enig iemand 

anders (Matteüs 10:37-39; Handelingen 5:29). 
 

15. Een discipel van Jezus Christus wordt geroepen te volgen zonder terug te kijken.  
 

Lees Lukas 9:62-62. 

Aantekeningen. Een discipel volgt zonder om te kijken. De derde aspirant discipel wilde een discipel worden, maar ook 

zonder geroepen te zijn. Ook hij stelde een voorwaarde. Hij wilde eerst zijn familie en vrienden groeten. Waarschijnlijk 

kende deze man zichzelf niet goed genoeg. Jezus kon in zijn hart en in zijn toekomst kijken en wist dat er iets in hem 

was, dat hijzelf misschien nog niet eens wist (Johannes 2:24-25). Jezus kon zijn gedachten lezen en zijn hart 

doorzoeken. Jezus kende zijn onzekerheden, overwegingen en motieven en wist dat deze persoon thuis gemakkelijk 

door zijn familieleden en vrienden overtuigd zou kunnen worden om geen discipel van Jezus Christus te worden. Een 

discipel moet bereid zijn om zijn familie en al het andere te verlaten ter wille van Jezus Christus (Markus 10:29-30). 

Een ware discipel van Jezus Christus kijkt nooit meer om en verlangt ook niet meer terug naar zijn oude leven.  
 

16. Een discipel van Jezus Christus heeft Jezus Christus meer lief dan familie of vrienden. 
 

Lees Lukas 14:26 (HSV). 

Aantekeningen. Een discipel verkiest Jezus Christus boven alle andere relaties. De letterlijke vertaling (NBG en HSV) 

gebruikt het woord “haten”, maar niet in de negatieve betekenis zoals wij die kennen. In het oorspronkelijke Grieks 

betekent het woord “minder voorkeur geven aan” (Matteüs 10:37). Een echte discipel vindt Jezus Christus belangrijker 

dan elk relatie die dreigt de plaats van Jezus Christus in te nemen (ongeacht of deze relatie een ouder, familielid of 

vriend of vriendin is). Een ware discipel maakt alle andere relaties ondergeschikt aan zijn loyaliteit en toewijding aan 

Jezus Christus. 
 

17. Een discipel van Jezus Christus accepteert de opoffering, de verwerping en het lijden van een 

toegewijd christen. 
 

Lees Lukas 14:27. 

Aantekeningen. Een discipel draagt zijn eigen kruis. Jezus droeg “Zijn eigen kruis”. Voor Hem betekende het kruis de 

volgende: afwijzing door mensen, verdrukking, vervolging, gruwelijke pijn lijden, schande en uiteindelijk de dood. Een 

discipel van Jezus draagt “zijn eigen (maar wel een andersoortig) kruis”. Dit betekent dat hij het soms ook heel moeilijk 

kan krijgen, wanneer bepaalde mensen hem afwijzen, verdrukken, vervolgen, vernederen of zelfs doden omdat hij bij 

Jezus wilt horen. 
 

18. Een discipel van Jezus Christus geeft Jezus Christus de voorkeur boven bezittingen en 

ambities. 
 

Lees Lukas 14:33. 

Aantekeningen. Een discipel verkiest Jezus Christus boven alle andere activiteiten, bezittingen en verplichtingen. Een 

discipel is bereid om enig iets en alles wat nodig is op te geven om Jezus Christus te volgen en van Hem te leren. Hij 

laat niet toe dat liefde voor geld, carrière, succes, roem en macht hem ervan weerhoudt om een discipel van Jezus te 

zijn. Als hij een keus moet maken tussen een bepaalde activiteit, bezit of ambitie en het volgen van Jezus, dan kiest een 

discipel voor het volgen van Jezus en niet voor werelds succes, macht of roem. Een discipel is het meest van alles 

toegewijd aan Jezus Christus en geen andere persoon, activiteit of bezit, ambitie of verplichting mag dat in de weg 

staan. 
 

19. Een discipel van Jezus Christus is een getuige van Jezus Christus. 
 

Lees Lukas 24:45-48.  

Aantekeningen. Een discipel is een getuige van Jezus Christus. De discipelen in de tijd van Jezus waren geen wijze 

filosofen of slimme geleerden, maar waren eenvoudige mensen aan wie God Zijn openbaring had gegeven (Matteüs 

11:25-27; 1 Korintiërs 1:26-28). Ze waren “het kleine groepje” (kleine kudde, HSV) aan wie God Zijn Koninkrijk had 

toevertrouwd (Lucas 12:32; Matteüs 5:10). Ze werden door de Joodse wijzen en geleerden beschouwd als “ongeletterde 

en eenvoudige mensen uit het volk”. Maar ze werden door iedereen herkend als mensen die samen met Jezus geweest 
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waren (Handelingen 4:13). Deze discipelen spraken moedig en vrijmoedig over Jezus Christus en vertelden aan anderen 

wat ze van Hem geleerd hadden (zie 2 Korintiërs 4:7) (Lees 2 Korintiërs 11:23-29). “Denk eens aan uw roeping, 

broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, 

niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de 

wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in 

de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te 

doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen” (1 Korintiërs 1:26-29). Zo doen discipelen van Jezus 

nog steeds. 
 

20. Een discipel van Jezus Christus is bereid om te lijden en de vernedering van Jezus Christus te 

dragen. 
 

Lees Matteüs 10:24-25.  

Aantekeningen. Een discipel bereid om vernedering te ondergaan. De tegenstanders van Jezus noemde Hem “een 

Samaritaan” (onwettig, een bastaard)(Johannes 8:48), “een zondaar” (een die het doel van God mist)(Johannes 9:24), 

“bezeten door een demon en waanzinnig” (Johannes 10:20) en “een instrument van Beëlzebul, Satan (Matteüs 12:24-

27). Niet-christenen zullen christenen op dezelfde wijze slecht behandelen (Matteüs 10:24). Discipelen van Jezus zullen 

ook niet begrepen worden, vals beschuldigd worden, hun woorden zullen verdraaid worden en zij zullen vervolgd 

worden, zoals nu in sommige landen het geval is (Matteüs 5:10-12; 2 Timoteüs 3:12). 
 

21. Een discipel van Jezus Christus past de waarheden van het Koninkrijk (koningschap) van God 

toe in het gewone leven.  
 

Lees Matteüs 13:52.  

Aantekeningen. Een discipel past de waarheden van het koninkrijk van God toe in het leven. Een mens (ook 

Schriftgeleerden) die een discipel (leerling) van Jezus Christus in het Koninkrijk van God geworden is9, heeft de 

waarheden van het Koninkrijk van God in zijn “voorraadkamer” (hart, Psalm 119:11) opgeslagen en haalt telkens oude 

en nieuwe waarheden en toepassingen vanuit het Oude en het Nieuwe Testament daaruit tevoorschijn10. Hij past deze 

waarheden toe en leert ze aan anderen. Hij weet dat “het Koninkrijk (koningschap)” niet het koninkrijk van een land als 

Israël is, maar het Koninkrijk van God zoals Jezus dat leerde in de Bergrede (Matteüs hoofdstuk 5-7) en in al Zijn 

gelijkenissen. Bijvoorbeeld, Hij heeft geleerd dat het Koninkrijk van God groeit (Matteüs 13) en hoe christenen in het 

Koninkrijk van God met elkaar omgaan (Matteüs hoofdstuk 18-19).  
 

“Waar het hart vol van is daar loopt de mond van over” (Matteüs 12:34). “Stromen van levend water zullen uit zijn 

binnenste vloeien” (Johannes 7:38). De discipelen van Jezus Christus zijn de ware “Schriftgeleerden of leraren” van 

deze eeuw (Matteüs 23:34). Zij zijn de ware Bijbelgeleerden en uitleggers van het Koninkrijk van God. Deze 

waarheden van het koninkrijk van God zijn niet alleen oud, wel beproefd, maar hebben tegelijk frisse en nieuwe 

toepassingen in alle aspecten van het leven van mensen in verschillende omstandigheden. Door hun onderricht en 

persoonlijke voorbeeld verkondigen de discipelen de werkelijkheid van de soevereine heerschappij van Jezus Christus 

(de Koning van het koninkrijk) aan mensen in deze wereld.  
 

22. Een discipel van Jezus Christus is betrokken bij het maken van discipelen.  
 

Lees Matteüs 28:18-20.  

Aantekeningen. Een discipel van Jezus Christus neemt het initiatief om anderen tot discipelen te maken. Christenen 

zijn geroepen om Jezus Christus te erkennen bij (HSV: belijden voor) de mensen (Matteüs 10:32-33) en verantwoording 

af te leggen wanneer mensen vragen over Jezus Christus stellen (1 Petrus 3:15-16).  
 

Een discipel van Jezus Christus wacht niet totdat iemand naar hem of haar toe komt, maar neemt initiatief en gaat erop 

uit naar zijn familie, vrienden en collega’s. Hij gaat uit naar zijn buurt, stad en zelfs naar andere landen om over Jezus 

Christus te vertellen. Hij probeert verschillende groepen mensen in aanraking te brengen met de liefde van Jezus 

Christus en met de waarheid van het evangelie, zodat ook zij Hem persoonlijk leren kennen en Hem leren volgen. 

Mensen kunnen alleen een discipel van Jezus Christus worden als zij het evangelie horen, in Hem geloven en Hem 

gehoorzamen (Romeinen 10:14-17). Het was de levenstaak van de apostel Paulus om anderen te brengen tot geloof en 

gehoorzaamheid aan Jezus Christus (Romeinen 1:5). Het is ook de taak van de discipelen van Jezus Christus om 

mensen uit alle volken op aarde het Goede Nieuws te vertellen en om hen tot discipelen van Jezus Christus te maken 

(niet: volgelingen van een of ander kerkgenootschap). Gehoorzaamheid aan het onderricht van Jezus Christus moet ook 

leiden tot betrokkenheid bij “de bediening van de verzoening” (2 Korintiërs 5:18-20). Een discipel van Jezus Christus is 

betrokken bij sociale gerechtigheid voor de vreemdeling, de armen, de verdrukten en de eenzamen (Matteüs 25:34-36; 

Jakobus 1:27). 
 

                                                           
9 Grieks: mathéteutheis té basileia 
10 De belangrijke waarheden in de Bijbel zijn samengevat in de Deltacursus (www.deltacursus.nl)  
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23. Een discipel van Jezus Christus getuigt van de aanwezigheid en het werk van de Geest van 

Christus in hem. 
 

Lees Handelingen 5:32; Handelingen 15:8.  

Aantekeningen. Een discipel vertoont de tegenwoordigheid en werk van de Heilige Geest. “Vervuld worden met de 

Heilige Geest” (Efeziërs 5:18) begint bij de wedergeboorte door de Geest (1 Korintiërs 12:13; Titus 3:4-7) en zet zich 

voort in de dagelijkse overgave aan het bestuur en de leiding van de Heilige Geest (Galaten 5:16-18). De Heilige Geest 

leeft voor eeuwig in de discipelen van Jezus Christus (Johannes 14:16-18). Hij heeft als taak om Christus groot te 

maken in de Gemeente (Johannes 16:14), het karakter van de christenen te veranderen (Galaten 5:22-23) en hen te 

helpen de taken die zij van God gekregen hebben uit te voeren (1 Korintiërs 12:4-7). “Discipelen” zonder de Heilige 

Geest zijn GEEN discipelen van Jezus Christus (Handelingen 19:1-2). 

 

5 GEBED (8 minuten)                                         [REACTIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD 

 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) naar 

God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.  

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)              [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laat de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om discipelen te maken. Verkondig, leer of bestudeer de studie over de kenmerken van een  

    discipel met iemand anders of met een kleine groep mensen.  

2. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Romeinen 13 - 16.  

    Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.  

3. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. (6) 2 Korintiërs 6:14 – 7:1. Thema. Verboden relaties.  

    Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen. 

4. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

5. Houd je notities bij. Deze keer over aanbidding van God, je stille tijd en de kenmerken van een discipel. 

 

 


