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DISCIPELSCHAP.     LES 38 
 

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 UITWISSELEN (20 minuten)                  [STILLE TIJDEN] 

JOZUA 5:13 – 8:35  

 

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

(Jozua 5:13 – 8:35). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij 

vertelt.  

 

3 MEMORISATIE (20 minuten)                [DISCIPELSCHAP] 

 (1) ROMEINEN 12:1-2 

 

De vierde serie (D) memorisatieverzen heet “Discipelschap”. De vijf Bijbelverzen zijn:  

(1) Heerschappij. Romeinen 12:11-12 

(2) Zelfverloochening. Lukas 9:23 

(3) Dienen. Markus 10:45 

(4) Geven. 2 Korintiërs 9:6-7 

(5) Discipelen maken. Matteüs 28:18-20 
 

A. MEDITATIE  
 

Lees Romeinen 12:1-2. “Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een 

levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet 

aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil 

en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.”   
 

Lees Romeinen 6:13,19. “Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf 

in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een 

werktuig voor de gerechtigheid. ... Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos 

leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven.”  
 

Schrijf het memorisatievers als volgt op het bord. Schrijf de tekstverwijzing ook aan de onderkant en achterkant van je 

memorisatiekaartje.  

 

(1)  Heerschappij  

Romeinen 12:1-2 (HSV) 

  

 
 

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de 

ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te 

wijden als een levend offer, heilig en voor God 

welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.  

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar 

word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw 

gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, 

welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.  
 

Romeinen 12:1-2 (HSV) 

  

 

 

Romeinen 12:1-2 (HSV) 

 

 

1. De basis voor het brengen van offers. 
 

Dit Bijbelgedeelte begint met de woorden, “Daarom” (NIV) of “dan” (HSV) “door de ontfermingen van God” en is een 

verwijzing naar alles wat er in hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 11 geschreven staat. Christenen kunnen hun lichamen 

als levende offers aan God wijden, omdat God eerst Zijn enige Zoon voor hen opgeofferd heeft! God vraagt nooit een 

toewijding van christenen als Hij niet eerst hen in staat stelt deze toewijding te maken! Hij offerde eerst Jezus Christus 

voor ons en vraagt daarna dat wij ons offeren voor Hem.  
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2. Toewijding van ons lichaam. 
 

 (1) Ons lichaam. Hier is ons “lichaam” niet alleen maar ons fysieke lichaam, maar ons hele wezen: ons 

“geest” met zijn persoonlijkheid en ons “lichaam” met al zijn leden die uitdrukking geeft aan de functies van ons geest. 

De leden van ons lichaam zijn de instrumenten waardoor wij Gods doelen en bedoelingen uitvoeren. In dit leven 

vormen ons lichaam en onze geest (ziel) een absolute eenheid die niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Onze 

“ziel” is de levensadem of het principe van leven in ons. Het is het niet materiële onzichtbare element van ons 

menselijke natuur, vooral in relatie tot ons lichaam en ons leven op deze aarde. Onze “geest” is ditzelfde niet materiële 

onzichtbare element van onze menselijke natuur, vooral in relatie tot God.  
 

 (2) Een levend offer. Gedurende de oudtestamentische periode waren alle offers die mensen brachten: “dieren 

die met opzet gedood werden”. De dierenoffers als “schaduw” of “type” van de nieuwtestamentische “werkelijkheid” 

waren niet meer nodig. Ze werden afgesloten door het zoenoffer van Jezus Christus (Hebreeën 9:11-14; Hebreeën  

10:1-4). Maar gedurende de nieuwtestamentische periode zijn de offers die christenen dienen te brengen: “met hun 

lichaam en geest doelbewust voor Christus leven” (Kolossenzen 1:16)! Gedurende de oudtestamentische periode 

werden de offers periodiek gebracht (bv. tijdens de tempeldienst en tempelfeesten). Maar gedurende de 

nieuwtestamentische periode brengen christenen hun levend offer eens en voor altijd1 en stellen hun leden niet langer2 

als werktuigen voor onrecht, maar stellen3 zichzelf eens en voor altijd als een werktuig voor de gerechtigheid 

(Romeinen 6:13,19). God wil dat christenen voortdurend voor Hem leven.  
 

Maar ons leven opofferen voor God is niet mogelijk zolang wij nog de oude natuur bezittenen en onze oude natuur niet 

wil sterven. Onze oude natuur wil liever van de zonde genieten en z’n zelfzuchtige begeerten bevredigen. Zij wil “eten 

en drinken want morgen sterven wij” (1 Korintiërs 15:32). Zij wil elk druppel van geluk uit het leven persen. Onze oude 

natuur wil voor zichzelf leven en soms roekeloos leven als een verslaafde, een maniak of een terrorist. 
 

Wanneer Jezus Christus in ons hart en leven komt, dan wordt onze oude natuur aan het kruis gespijkerd en dient daar 

gespijkerd te blijven. De Geest van Christus schept in ons een nieuwe natuur die wij ervaren als “wedergeboorte”. Onze 

nieuwe natuur heeft de gezindheid van Christus en verlangt onzelfzuchtig te leven voor Christus en andere mensen.  
 

 (3) Een heilig offer. Het woord “heilig” betekent: afzonderen van het kwaad en toewijden aan het goede 

(God). De Heilige Geest maakt dat wij de zonde in elke vorm gaan haten en onszelf toewijden om onbesproken te leven 

voor Christus. “Heiligheid” wordt uitgedrukt in al de eigenschappen van God. Bijvoorbeeld, Gods liefde is heilig - zij is 

nooit bevooroordeeld. Gods gerechtigheid is heilig – zij is volkomen vrij van elke vorm van onrecht, gebaseerd op Gods 

geopenbaarde morele wetten, waarden en normen en absoluut billijk en onpartijdig. Zo is ook Gods waarheid, 

barmhartigheid, trouw en andere eigenschappen volkomen heilig. God verlangt dat christenen ook zo rechtvaardig en 

heilig leven. Door de Heilige Geest Die in ons woont, kunnen christenen rechtvaardig en heilig leven.  
 

 (4) Een Gode welgevallig offer. Het woord “welgevallig” betekent dat God dergelijke offers verwelkomt en 

dat het Hem blij maakt. Overal waar christenen heengaan, moeten zij zichzelf afvragen, “Behaagt deze plaats en deze 

mensen God?” “Wat zou Jezus in mijn plaats gedaan hebben?” Dit kunnen christenen alleen uitvinden door de Bijbel te 

lezen en zich te onderwerpen aan de leiding van Zijn Geest.  
 

 (5) Een geestelijke daad van aanbidding of dienstbetoon. Het woord “redelijk” (Grieks: logiké) betekent: 

wat recht, goed en betamelijk is in Gods ogen. Dus wanneer christenen hun lichaam en geest als een levend, heilig en 

Gode welgevallig offer brengen, doen zij wat recht, goed en betamelijk is in Gods ogen! Dan zijn christenen echt 

“geestelijk”. Een christen is niet geestelijk wanneer hij emotioneel en extatisch is, maar wanneer hij zijn leven voor 

Christus leeft. Hij is niet alleen geestelijk tijdens de erediensten op zondag, maar ook tijdens het gewone leven van 

maandag tot zaterdag.  
 

3. Toewijding van ons gezindheid. 
 

 (1) Zeg “nee” tegen uiterlijk gelijkvormigheid aan de wereld. Laat je niet vormen door de tijdgeest van de 

slechte wereld. Echte christenen vermijden en weerstaan de invloeden van atheïstische filosofieën, valse religies, 

seksuele immoraliteit, slechte vrienden, gedegenereerde discussies, vuile tijdschriften, twijfelachtige activiteiten, 

verleidende kleding, extremistische politiek, experimenteren met verdovende middelen, extreme sporten, enz. Echte 

christenen weerstaan slechte beïnvloeding. Verstandige christenen passen zich uiterlijk niet aan de levensstijl en het 

gedrag van mensen die de mode bepalen. Zij gaan niet uit hun dak bij de muziek, zang en dans van de idolen in de 

wereld. Zij bezwijken niet onder de sociale druk van hun tijdgenoten. Ze laten niet toe dat de aantrekkelijkheden van de 

wereld, de tijdgeest of de druk van hun tijdgenoten hen bepalen en vormen. Zij houden op aanstotelijke of radicale 

dingen te zeggen, vuile tijdschriften te lezen, naar verkeerde muziek te luisteren en naar immorele televisieprogramma’s 

of internet te kijken. Zij dragen geen verleidelijke kleding en verstoppen zich niet achter hun make-up. Zij geven geen 

aanstoot met dingen als roken in publieke plaatsen, rommel in plantsoenen gooien en honden op speelveldjes van 

                                                           
1 Grieks: (infinitief, aoristus tijd) 
2 Grieks: (imperatief, onvoltooid tegenwoordige tijd) 
3 Grieks: (imperatief, aoristus tijd) 
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kinderen uitlaten. Zij vermijden alle twijfelachtige activiteiten en worden geen intieme vrienden met mensen die de 

wereld liefhebben.  
 

 (2) Zeg “ja” tegen innerlijke transformatie naar Gods wil. Wijd je telkens weer toe aan de vernieuwing van 

je denken. Terwijl gelijkvormigheid met de wereld begint bij aanpassen aan de uiterlijke mode en gedrag van mensen 

van de wereld, begint transformatie (verandering) bij de innerlijke vernieuwing van je denken, geloofsovertuigingen, 

motieven, en houdingen in overeenstemming met de wil van God zoals geopenbaard in de Bijbel. Werk mee met Gods 

Woord en Gods Geest. Innerlijk transformatie drukt zich uiteindelijk uit in uiterlijk gedrag dat God behaagt.  
 

4. Voorwaarden bij het beproeven van Gods wil.  
 

Er zijn vijf sleutels om Gods wil te beproeven (toetsen):  

• Johannes 15:5. Wijd je toe aan een persoonlijke en vertrouwelijke relatie met Jezus Christus.  

• Lukas 6:46-49. Gehoorzaam Gods geopenbaarde wil in de Bijbel.  

• Romeinen 8:28. Onderwerp je aan Gods verborgen soevereine wil zoals geopenbaard in je (moeilijke) 

omstandigheden.  

• Romeinen 12:2. Wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. Dus, stop twijfelachtige zaken en begin goede 

dingen. 

• Romeinen 12:1. Maak zelfopofferende besluiten en keuzes. Zoek de belangen van anderen in plaats van op je 

rechten te gaan staan. Investeer in de relaties in je gezin thuis en je familie in de Gemeente van Christus in plaats 

van een succesvolle carrière op kosten van je gezin op te bouwen. Nodig de armen, verdrukte en gehandicapte 

mensen uit in je leven in plaats van gunsten te bewijzen aan mensen die jou een gunst bewezen hebben (Lukas 

14:12-14).  
 

B. MEMORISATIE EN REPETITIE 
 

1. Schrijf het Bijbelvers op een kaartje of op een bladzijde van een notitieboekje.  

2. Leer het Bijbelvers op de juiste manier uit je hoofd. (1) Heerschappij. Romeinen 12:1-2  

3. Repeteer. Overhoor het laatst gememoriseerde Bijbelvers twee aan twee.  

 

4 BIJBELSTUDIE (70 minuten)             [LEVEN IN DE WERELD] 

(1) GELD IN DE WERELD. 1 TIMOTEÜS 6:3-19 

 

In Dota handleiding 4 zijn 6 Bijbelstudies over “leven in de wereld”.  

(1) Geld in de wereld.  

(2) Verzoekingen in de wereld. 

(3) Geestelijke strijd n de wereld. 

(4) Lijden in de wereld. 

(5) De vrucht van de Geest in de wereld. 

(6) Het leiderschap van de gemeente in de wereld doorgeven.  
 

Maak gebruik van de vijf stappen methode en doe samen Bijbelstudie uit 1 Timoteüs 6:3-19 HSV.  
 

STAP 1. LEES.        GODS WOORD 

Lees. We gaan 1 Timoteüs 6:3-19 HSV met elkaar bestuderen.  

Laat ieder groepslid om de beurt één vers uit dit Bijbelgedeelte voorlezen.  
 

STAP 2. ONTDEK.    WAARNEMINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ?  

Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? 

Schrijf op. Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op 

in je Bijbelstudie notitieboek. 

Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in 

de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen 

dan deze. 
 

6:6 

Ontdekking 1. Godsvrucht met tevredenheid is een groot winst.  
 

Het is jammer dat sommige mensen die zich “christen” noemen, bezeten zijn van geld verdienen en winst maken. Maar 

de Bijbel leert dat goddelijke vroomheid (goddelijke geloof, goddelijke daden, goddelijke aanbidding, godsdienst) 

samen met tevredenheid met wat je bezit een veel groter winst is. Het is dus belangrijk om te ontdekken hoe je de ware 

vroomheid (godsdienst) en de ware tevredenheid kunt combineren.  
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6:18-19 

Ontdekking 2. Investeer in het Koninkrijk van God.  
 

Of je rijk of arm bent, investeer in het Koninkrijk van God. Leer dus hoe je de beste financiële beleggingen in het 

Koninkrijk van God kunt maken en zo een schat in de hemel kunt verzamelen, waar geld nooit devalueert of gestolen 

kan worden.  
 

STAP 3. VRAAG.           UITLEG 

Overweeg. WELKE VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN? 

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in 1 Timoteüs 6:3-19 HSV te begrijpen en vragen te stellen over wat 

we nog niet begrijpen.  

Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? 

hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek. 

Oplezen. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te 

schrijven, laat ze om de beurt in de kring hun vraag oplezen.  

Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken. 
 

6:5 

Vraag 1. Hoe komt het dat valse leraren godsdienst beschouwen als een middel om rijk te 

worden? 
 

Aantekeningen. Gedurende de eerste eeuw waren er valse leraren die de waarheden van de Bijbel vermengden met hun 

eigen fantastische verbeeldingen. Hun haarklovende argumenten gingen over speculaties met betrekking tot de Joodse 

wet en verzonnen Joodse genealogische verhalen. Zij namen een willekeurige naam uit de Bijbelse genealogische lijsten 

in Genesis of Kronieken en sponnen er een mooi verhaal omheen. Dit werd een geregeld onderdeel van het onderricht 

in de Joodse synagogen en werd later opgetekend in de Haggada en Talmud. De leraren maakten grote financiële 

winsten met hun valse leringen. Eerst maakten zij een grote vertoning van hun godsdienst, zodat heel veel mensen er op 

af kwamen. Dan organiseerde zij godsdienstige cursussen waarvoor mensen veel moesten betalen. Op deze manier 

misbruikten zij hun godsdienst om er rijk van te worden. Deze valse godsdienstige groeperingen verkochten hun 

godsdienst aan mensen.  
 

Vandaag aan de dag zijn zij nog steeds actief. Zij geven godsdienstige cursussen en verwachten dat mensen er veel geld 

voor betalen. Zij verkopen ook hun godsdienstige cursussen, boeken en DVDs voor veel geld. Andere godsdienstige 

groeperingen kopen mensen om met geld of cadeaus om zich bij hun godsdienst aan te sluiten. Ze zeggen bijvoorbeeld 

aan mensen, “Jullie krijgen een mooie televisie of zelfs een baan als jullie wekelijks onze bijeenkomsten bijwonen.” Pas 

dus op voor valse godsdienstige groeperingen! Jezus Christus waarschuwt dat het deel van alle mensen die de leugen 

hebben gediend de vuurpoel met brandende zwavel is (Openbaring 21:8)!  
 

 

6:10 

Vraag 2. Waarom wordt geldzucht een wortel van alle kwaad genoemd?  
 

Aantekeningen. Geld in zichzelf is niet slecht, maar geldzucht of liefde voor geld is wel één van de wortels van allerlei 

kwaad! Bitterheid (i.e. niet kunnen vergeven) is een ander wortel van allerlei kwaad (Hebreeën 12:15).  
 

In de Bijbel lezen we hoe geldzucht veel kwaad veroorzaakt. In Markus 10:21-22 draait een jonge man Jezus de rug toe, 

omdat hij zijn grote rijkdom liever had dan Jezus. In Lukas 16:19-31 laat een rijke man na om barmhartig te zijn voor 

een arme bedelaar, Lazarus, die bij zijn poort lag te bedelen. Hij stierf en ging regelrecht naar de hel waar hij helse 

pijnen leed omdat hij zelfzuchtig en onbarmhartig was. In Lukas 22:1-6 kwam Judas overeen om Jezus te verraden voor 

een grote som geld. Toen het hem later speet, pleegde hij zelfmoord. In Handelingen 5:1-11 vertelden Ananias en 

Saffira leugens over het stuk grond die zij verkocht hadden en vielen dood neer. In Jakobus 5:1-6 hamsterden rijke 

mensen grote rijkdom voor zichzelf, leefden een weelderig en losbandig leven, terwijl zij de salarissen van hun 

werknemers inhielden. Zij vermoordden zelfs onschuldige mensen ten einde rijk te worden. Jakobus waarschuwt dat 

deze mensen op deze manier zichzelf vetmestten voor de grote slachttijd in het laatste oordeel.  
 

Geldzucht maakt dat sommige mensen trouwen voor geld alleen en daarna in veel huwelijksproblemen vervallen. 

Geldzucht maakt dat sommige zakenlui oneerlijk worden, omkoopgeschenken geven en aannemen en niet terugdeinzen 

voor corruptie. Geldzucht maakt dat sommige politici en bankiers liegen, financiële schandalen veroorzaken en zelfs 

hun eigen land uitbuiten om er zelf rijk van te worden.  
 

Geldzucht maakt dat heel veel mensen deelnemen aan loterijen en gokken (bv. in casino’s) en in grote schulden 

vervallen. Geldzucht maakt dat veel mensen omkoopgeld geven of ontvangen om zaken te kunnen doen, om een 

rechtszaak te kunnen winnen of om leden voor een bepaalde politieke partij of godsdienst te winnen. Geldzucht brengt 

mensen tot diefstal, roof en zelfs moord. Geldzucht is dus een wortel van heel veel kwaad in de wereld! 
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6:10 

Vraag 3. Welk invloed kan geldzucht op je leven hebben? 

Aantekeningen.  
 

 (1) Geld kan van jou geen tevreden of gelukkig mens maken. Prediker 5:10-11 zegt, “Hoe groter iemands 

kapitaal is, des te groter ook het aantal mensen dat het komt verbrassen. ... Wie zwelgt in rijkdom, kan de slaap niet 

vatten.” Geld kan je geen tevredenheid, geluk of vrede in je leven brengen.  
 

 (2) Geld kan Gods Woord in je leven verstikken. Markus 4:18-19 zegt dat de zorgen om het dagelijks 

bestaan, en de verleiding van de rijkdom en de verlangens naar allerlei andere dingen het Woord van God in je hart 

kunnen verstikken zodat het zonder vrucht blijft. Geldzucht en rijkdom kunnen de oorzaak zijn waarom Gods Woord 

geen invloed op je leven heeft.  
 

 (3) Geld kan de oorzaak zijn dat je het hoogste doel in je leven misloopt. Lukas 12:13-21 verteld over 

een rijke man die zo rijk werd dat hij niet eens genoeg ruimte had om zijn voorraad in op te slaan. Hij bouwde grotere 

schuren en zei tegen zichzelf, “Neem rust (bv. ga met pensioen) eet, drink en vermaak je.” Maar God zei tegen hem, 

“Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die jij hebt 

opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.” Geldzucht en 

rijkdom kunnen de oorzaak zijn waarom je het hoogste doel in je leven (om God en je naaste lief te hebben) misloopt.  
 

 (4) Geld kan je tot een afgodsdienaar maken. Matteüs 6:24 zegt, “Niemand kan twee heren dienen: hij zal 

de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen 

niet God dienen én de mammon (i.e. de geldafgod).” Geldzucht en rijkdom (i.e. materialisme) kunnen de oorzaak zijn 

waarom je een afgodsdienaar wordt die leeft om de geldafgod te dienen.  
 

Samenvatting. Geldzucht heeft een heel slechte invloed op christenen. Later zullen we zien dat geld ook heel veel 

goede invloed kan hebben.  
 

 

6:10 

Vraag 4. Wat veroorzaakt corruptie?  

Aantekeningen.   
 

 (1) Verschillende vormen van corruptie. “Corruptie” is geld of winst op een illegale manier maken of geld 

gebruiken om illegale praktijken uit te voeren. Bijvoorbeeld, het plegen van corruptie door te stelen of te roven (denk 

aan de bankschandalen) (Leviticus 19:11-13). Het plegen van corruptie door geleend geld niet terug te brengen (denk 

aan slechte hypotheken) (Psalm 37:21). Het plegen van corruptie door het loon van arbeiders in te onthouden (Jakobus 

5:4). Het plegen van corruptie door oneerlijke maatstaven in de handel (denk aan handel met de derde wereld – “unfair 

trade”) (Deuteronomium 25:13-15; Spreuken 11:1). Het plegen van corruptie door rijkdom te verkrijgen door onrecht 

(denk aan casino’s, drugshandel en prostitutie)(Spreuken 16:8). Loterijen, weddenschappen en gokken zijn voorbeelden 

van “oneerlijk verkregen rijkdom”. Deze dingen baten een mens niets (Spreuken 10:2) en voeren naar de dood 

(Spreuken 1:19)! Het plegen van corruptie door steekpenningen uit te delen (Spreuken 17:8) en de paden van het recht 

krom te maken door met geld anderen om te kopen (denk aan omkooppraktijken in de politiek, rechtszaken en zelfs 

sport)(Spreuken 17:23). Een mens is corrupt als hij een zgn. “relatiegeschenk” geeft bij het sluiten van een 

handelsovereenkomst! Hij is corrupt als hij de jury of rechter omkoopt om een uitspraak in zijn voordeel te doen of 

zelfs een tegenstander uit de weg te ruimen! Hij is corrupt wanneer hij eenvoudige mensen met televisies omkoopt om 

zich bij zijn godsdienst aan te sluiten of met een meisje te trouwen zodat zij haar godsdienst moet veranderen. Hij is 

corrupt als hij zijn bezit vergroot door woekerrente (Spreuken 28:8). Hij is corrupt als hij mensen afperst (Prediker 7:7). 

Hij is corrupt als hij geld van restaurant- en winkeleigenaars eist om hun bedrijven zogenaamd te beschermen. Als zij 

zich niet laten afpersen, dan worden hun zaken door de afperser vernield! Hij is corrupt als hij sigaretten en drugs 

smokkelt. Hij is corrupt als hij ten onrechte uitgaven die hij niet gemaakt heeft, declareert, valse bonnetjes uitschrijft, of 

zelfs valse diploma’s, paspoorten en rijbewijzen verkoopt. Hij is corrupt als hij vals geld en creditkaarten drukt. Hij is 

corrupt als hij internetfraude pleegt. Hij is corrupt als hij geld witwast. Hij is corrupt als hij belasting ontduikt. Enz.  
 

 (2) De straf voor corruptie. God haat corruptie! God zal elke vorm van corruptie straffen! Wat gebeurt er met 

mensen die steekpenningen of omkoopgeschenken geven en aannemen? De Bijbel waarschuwt dat elk corrupt mens in 

groot gevaar verkeert! Als iemand omkoopgeschenken geeft of aanneemt, wordt hij moreel corrupt en onrechtvaardig in 

Gods ogen. Door misdadigers te steunen en het lijden van onschuldige mensen te vergroten, richt hij zijn eigen leven, 

zijn gezin, zijn kerk, zijn gemeenschap en zijn land te gronde! Nog erger, de Bijbel zegt, “Vervloekt (door God) is 

eenieder die zich laat betalen om een onschuldige te laten vermoorden” (Deuteronomium 27:25); “vuur verteert de 

huizen van bedriegers” (Job 15:34); hij zal in het voor eeuwig brandende vuur geworpen worden, omdat hij een ander 

ten val gebracht heeft (Matteüs 18:7-9)!  
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6:6-12 

Vraag 5. Wat hoort de levensstijl van een gewoon christen te zijn?  

Aantekeningen.  
 

 (1) Christenen horen onder alle omstandigheden tevreden te zijn. Het verlangen rijk te worden 

verhinderd godsvrucht (goddelijk spreken, handelen en karakter). Maar tevredenheid bevordert godsvrucht. Christenen 

moeten zich realiseren dat zij niets meegebracht hebben in de wereld waarin zij geboren werden en dat zij ook niets 

eruit kunnen meenemen wanneer zij sterven. Geld is altijd een tijdelijk bezit! Christenen horen eerder na te denken hoe 

zij in dit korte leven hun geld op een godsvruchtige manier kunnen gebruiken, dat wil zeggen om het Koninkrijk van 

God te bevorderen  

(1 Timoteüs 6:17-19)! Christenen horen tevreden te zijn met de noodzakelijke behoeften in dit leven, als voedsel, 

kleding en een dak boven hun hoofd.  
 

 (2) Christenen horen de geldzucht te ontvluchten. Christenen zijn niet langer aanhangers van “de 

geldafgod” (Mammon), maar volgelingen van de God van de Bijbel. Zij gehoorzamen niet langer de eisen die geld hun 

stellen, maar gehoorzamen God. Zij ontvluchten valse leerstellingen, een ongezond plezier in geredetwist en geruzie, 

afgunst, onenigheid, laster, kwaadaardige verdachtmaking, corruptie, geldzucht en ontevredenheid.  
 

 (3) Christenen horen de godsvrucht na te jagen. Christenen horen te streven naar rechtvaardigheid, 

vroomheid (godsvrucht), geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Volharding is de vrucht van hoop  

(1 Tessalonicenzen 1:3). Geloof is de actieve afhankelijkheid van God en Zijn beloften (Hebreeën hoofdstuk 11). 

Geloof, hoop en liefde zijn de drie kerneigenschappen van christenen (Romeinen 5:2-5; 1 Korintiërs 13:13; Galaten 5:5-

6; Efeziërs 4:2-5; Kolossenzen 1:4-5; 1 Tessalonicenzen 1:3; 1 Tessalonicenzen 5:8; Hebreeën 6:10-12). 
 

 (4) Christenen horen de goede strijd van het geloof te strijden. “Strijd voortdurend4 (vers 12) de goede 

strijd van het geloof”. Het woord “strijden” hoort bij worstelen en atletiek (1 Korintiërs 9:25; Hebreeën 12:1), maar ook 

bij de geestelijke strijd (Filippenzen 1:30; 1 Tessalonicenzen 2:2). De christelijke “boodschap en leer over Christus” is 

het objectieve geloof en “persoonlijk vertrouwen in Christus” is het subjectieve geloof. “Grijp eens en voor altijd5 het 

eeuwige leven.” Toen Christus je riep, heeft Hij je gegrepen. Maak nu het leven dat bij de God van de Bijbel hoort tot je 

permanente bezit. Maak zeker dat Jezus Christus in je is. “Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt. Stel uzelf op 

de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan”  

(2 Korintiërs 13:5). ”  
 

 (5) Christenen horen te volharden in de taak die zij ontvangen hebben. De taak van Timoteüs was om 

een voorbeeld voor de andere gelovigen te zijn in hoe je als christen moet leven (1 Timoteüs 4:12) en om zijn door God 

gegeven taken in de gemeente uit te voeren. Christenen horen ook deze bevelen uit te voeren op een wijze dat niemand 

door verzuim een negatieve opmerking over christenen kan maken.  
 

 

6:17-19 

Vraag 6. Wat hoort de levensstijl van een rijk christen te zijn?  
 

Aantekeningen. Het is helemaal niet verkeerd voor een christen rijk te zijn, maar het is wel verkeerd zelfzuchtig te zijn! 

Het is verkeerd om rijkdom na te jagen. Het is ook verkeerd om rijk te worden door corruptie. Maar het is niet verkeerd 

als God veel geld aan een christen toevertrouwd heeft. De rijke christen moet beseffen dat God hem rijkdom heeft 

gegeven opdat hij zijn rijkdom kan gebruiken zoals God dat wil! God geeft rijke christenen een heel speciale taak in 

zijn Koninkrijk.  
 

 (1) Wat rijke mensen niet mogen doen. Rijke mensen mogen niet hoogmoedig en arrogant zijn. Zij mogen 

hun hoop (verwachting) niet stellen op hun rijkdom, maar op God.  
 

 (2) Wat rijke mensen wel mogen doen. Rijke mensen mogen van hun rijkdom genieten. 
 

 (3) Wat rijke mensen moeten doen. Rijke mensen moeten hun rijkdom ook gebruiken om goede daden te 

doen. Zij moeten vrijgevig zijn en hun rijkdom met anderen delen. Dit doen filantropen (betekent: liefhebbers van 

mensen) ook. Maar wat is het verschil tussen christenen en filantropen? Christenen verzamelen voor zichzelf een schat 

bij God in de hemel. Jezus zei, “Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven 

breken in om te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in 

om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn” (Matteüs 6:19-21). Paulus voegt hieraan toe, “Zo leggen ze 

een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware (HSV: eeuwige) leven” (1 Timoteüs 6:19). Omdat 

christenen hun rijkdom investeren in het tegenwoordige en het toekomende Koninkrijk van God en in het ware leven 

dat doorgaat tot in eeuwigheid, zijn hun doelen meer dan alleen maar filantropisch!  
 

Daarom krijgen rijke christenen een bijzondere taak. Zij moeten hun geld op de slimste manier investeren in het 

Koninkrijk van God. Bijvoorbeeld, zij kunnen gemeenten in arme landen helpen zoals de gemeenten in Macedonië de 

                                                           
4 Grieks: een bevel, onvoltooid tegenwoordige tijd 
5 Grieks: een bevel, aoristus tijd  
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gemeenten in Palestina hielpen tijdens de grote droogte en hongersnood. Zij kunnen zendelingen en zendingprojecten 

steunen. Dit gebeurt op veel plaatsen in de wereld.  
 

 

Vraag 7. Wat hoort de levensstijl van een christen in een hoge positie te zijn?  
 

Aantekeningen. Daniël 6:4-5 zegt, “Boven hen stelde hij drie rijksbestuurders aan, van wie Daniël er een was; aan hen 

moesten de satrapen rekenschap afleggen, opdat de koning geen schade zou lijden. Daniël nu onderscheidde zich van de 

rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem over het hele 

koninkrijk aan te stellen. Daarom probeerden de rijksbestuurders en satrapen (die niet geloofden in de God van de 

Bijbel) in Daniëls bewind iets te vinden om hem voor aan te klagen, maar zij konden geen grond voor een aanklacht 

vinden of hem op een misstap betrappen, want hij was betrouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap 

begaan.” De levensstijl van christenen in hoge posities moeten zijn als die van Daniël.  
 

Corruptie is wijdverbreid onder zakenmensen, politici en leiders van sommige godsdiensten. Zij veroorzaken 

onbeschrijfelijke lijden onder onschuldige mensen ten einde hun persoonlijke of groepsdoelen te bereiken. Gelukkig 

worden velen betrapt en vallen in ongenade.  
 

Daniel leefde in een dergelijke wereld en durfde anders te zijn! Daniël onderscheidde zich van corrupte leiders door 

absoluut onkreukbaar te zijn! Maar dat bracht zijn positie in gevaar. Zijn vijanden smeedden een complot tegen hem. 

Zij verboden de aanbidding van de God van de Bijbel! Uiteindelijk werd Daniël in een leeuwenkuil geworpen. Maar 

God sloot de bek van de leeuwen en zorgde ervoor dat Daniël geëerd werd in heel het rijk.  
 

De Bijbel heeft dit opgetekend om christen zakenmensen, politici, rechters en andere leiders aan te sporen om anders te 

durven zijn en zich te onderscheiden van corrupte leiders in de wereld. Christenen in hoge posities moeten onkreukbaar 

zijn, volkomen betrouwbaar, eerlijk en nooit hun plicht verzuimen!  
 

STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR 

CHRISTENEN? 

Een lijst maken. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit 1 Timoteüs 

6:3-19 HSV.  

Overweeg. WELKE MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING 

MAAKT?  

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf het dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze 

persoonlijke toepassing aan anderen te vertellen of niet.  

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid 

mogelijk zijn. Hier volgt een lijst van mogelijke toepassingen.) 
  

1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit 1 Timoteüs 6:3-19 HSV.  
 

6:3. Vermijd valse leraren. Verwelkom hen niet eens in je huis (2 Johannes 10-11).  

6:4. Vermijd mensen die altijd willen redetwisten en ruzie maken. Hun doel is dikwijls om christenen en de Bijbel 

in een kwaad licht te stellen. 

6:5. Vermijd mensen die geld proberen te verdienen met de verkoop van hun godsdienst (bv. het 

welvaartsevangelie) of hun godsdienstige boeken, DVDs en cursussen. Verwerp hun producten! 

6:6-8. Wees tevreden als je eten en kleding heb.  

6:9-11. Vermijd elk vorm van geldzucht. “Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij. Zodra je op rijkdom 

afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg” (Spreuken 23:4-5).  

6:11. Streef naar gerechtigheid, godsvrucht (vroomheid), geloof, liefde en hoop. 

6:12. Strijd de goede strijd van het Christelijke Geloof.  

6:14. Vervul trouw je door God gegeven taak. 

6:17. Christen leiders moeten rijke christenen bevelen om niet arrogant te worden omdat zij rijk en machtig zijn.  

6:18. Christen leiders moeten rijke christenen bevelen om rijk in goede daden en mededeelzaam te zijn. 

6:19. Christen leiders moeten rijke christenen bevelen om hun rijkdom in de hemelse bank te beleggen en in het 

Koninkrijk van God te investeren.  
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit 1 Timoteüs 6:3-19 HSV. 
 

Ik wil een goede rentmeester zijn van de bezittingen die God aan mij toevertrouwd heeft. Ik wil tevreden zijn als ik 

voedsel, kleding en een dak boven mijn hoofd heb. Ik wil een deel van mijn bezittingen investeren in sociale projecten, 

bijvoorbeeld arme en kansloze kinderen in arme landen. Ik wil ook in geestelijke projecten investeren, zoals 

zendelingen en de toerusting van discipelen en arbeiders overal in de wereld.  
 

Ik wil als een christen mijzelf onderscheiden in mijn gemeenschap. Ik wil onkreukbaar zijn met betrekking tot het 

verkrijgen en het besteden van geld. Ik weiger onder alle omstandigheden het geven en aannemen van steekpenningen 

en andere vormen van omkoopgeschenken. Ik wil geld op een absolute eerlijke manier verwerven, rijk zijn in goede 
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werken en bereid zijn met de armen te delen. Ik wil echt anders zijn dan de corrupte leiders in de wereld en God 

verheerlijken in de manier hoe ik leef.  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in  

1 Timoteüs 6:3-19 HSV.  

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld 

door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.) 

 

5 GEBED (8 minuten)                                    [VOORBEDEN] 

                                           BIDDEN VOOR ANDEREN 

 

Als er tijd is ga door met bidden in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor de mensen in de wereld  

(Romeinen 15:30; Kolossenzen 4:12). 

  

6 VOORBEREIDING (2 minuten)                [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

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

1. Toewijding. Wijd je toe om discipelen te maken. Verkondig, leer en bestudeer de Bijbelstudie van 1 Timoteüs 6:3-19  

    HSV 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 Ruth 1-4. 

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

3. Memorisatie. Overdenk en leer uit je hoofd: (1) Heerschappij. Romeinen 12:1-2.  

    Repeteer elk nieuw Bijbelvers elke dag voor 5 weken lang.  

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 stille tijd, memorisatie en Bijbelstudie en deze opdracht.  

 


