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DISCIPELSCHAP.   LES 2 
 

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] 

MATTEÜS 4:12 - 7:29 

 

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

(Matteüs 4:12 – 7:29). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat 

hij vertelt.  

 

3 MEMORISATIE (20 minuten)                   [ZEKERHEDEN] 

(1) JOHANNES 10:28 

 

A. MOTIVATIE (voor Bijbel memorisatie) 
 

Lees Efeziërs 6:11,17; Matteüs 4:2-4 (Deuteronomium 8:3). 

Ontdek en bespreek. Waarom is het belangrijk Bijbelverzen (of zelfs gedeelten of hoofdstukken uit de Bijbel) uit je 

hoofd te leren?  

Aantekeningen.Bijbelgedeelten die je uit je hoofd geleerd hebt zullen je helpen om de macht van het kwaad te 

overwinnen. 
 

B. MEDITATIE (over een Bijbelgedeelte) 
 

De eerste serie (A) memorisatieverzen gaat over “Zekerheden”. De vijf Bijbelverzen over zekerheden zijn: 

(1) Zekerheid van verlossing. Johannes 10:28 

(2) Zekerheid van gebedsverhoring. Johannes 16:24 

(3) Zekerheid van overwinning. 1 Korintiërs 10:13 

(4) Zekerheid van vergeving. 1 Johannes 1:9 

(5) Zekerheid van Gods leiding. Spreuken 3:5-6  
 

Memorisatie vers. (1) Zekerheid van verlossing: Johannes10:28. “Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren 

gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.” 
 

1. De betekenis van eeuwig leven. 
 

Wat is “eeuwig leven”? Eeuwig leven is een nieuw soort van leven. Het is een wonderlijk leven, vol betekenis, met 

uitdagende mogelijkheden, spannend en bevredigend. Het is een leven dat nooit eindigt. Boven al is het een leven met 

God door Jezus Christus. Het bestaat uit een persoonlijke relatie met en persoonlijke kennis van de enige ware God en 

Jezus Christus (Johannes 17:3). 
 

2. Hoe eeuwig leven te verkrijgen. 
 

Eeuwig leven is een geschenk dat God uit genade geeft! God geeft dit geschenk alleen door één persoon in de hele 

geschiedenis, namelijk, Jezus Christus. Eeuwig leven kan niet verdiend worden (door bv. de wet te houden of door je bij 

een kerkgenootschap aan te sluiten). Eeuwig leven kun je alleen ontvangen als een cadeau. Wanneer je Jezus Christus 

aanneemt (ontvangt) in je hart en leven, ontvang je ook dit eeuwig leven! Wanneer iemand Jezus Christus niet 

aanneemt, ontvangt hij ook het eeuwige leven niet.  
 

3. Drie zekerheden voor een gelovige. 
 

Eeuwig leven wordt niet pas in de toekomst aan hem gegeven. Hij heeft al eeuwig leven en dat zal nooit ophouden!  

In het laatste oordeel zal hij niet veroordeeld (verdoemd) worden. Hij zal niet vergaan in de hel. 

Niets en niemand kan hem uit de hand van Jezus Christus roven (Romeinen 8:38-39). 
 

C. MEMORISATIE 
 

1. Schrijf. 
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Schrijf het Bijbelvers als volgt op een kaartje of in een notitieboekje. Noteer eerst het opschrift (titel) op de eerste regel 

en de tekstverwijzing op de tweede regel. Schrijf vervolgens de tekst regel voor regel daaronder. Noteer ten slotte de 

tekstverwijzing een tweede maal onderaan en op de achterkant. 
 

(1) Zekerheid van verlossing 

Johannes 10:28 

  

Voorbeeld 
 

Ik geef ze eeuwig leven: 

ze zullen nooit verloren gaan 

en niemand zal ze uit mijn hand roven. 
 

Johannes 10:28 

  

Johannes 10:28 

 

2. Memoriseer. 
 

Leer het Bijbelvers op de juiste manier uit je hoofd.  

• BEGIN altijd met het onderwerp (opschrift of titel), de tekstverwijzing en de eerste regel.  

• Als je het foutloos kunt opzeggen voeg dan de tweede regel van het Bijbelvers daaraan toe en REPETEER VANAF 

HET BEGIN (onderwerp, tekstverwijzing, eerste regel, tweede regel) totdat je het moeiteloos kunt opzeggen.  

• Voeg daarna pas de derde regel daaraan toe en repeteer vanaf het begin (onderwerp, tekstverwijzing, eerste regel, 

tweede regel, derde regel) totdat je het moeiteloos kunt opzeggen.  

• Ga zo door totdat je het onderwerp, de tekstverwijzing aan het begin, het hele Bijbelvers en de tekstverwijzing aan 

het einde van het Bijbelvers moeiteloos en foutloos kunt repeteren.  
 

Leer het Bijbelvers niet in kleine stukjes uit je hoofd, want je zult de verbinding tussen de stukjes niet kunnen 

onthouden. Begin iedere keer weer bij het begin (het onderwerp, de tekstverwijzing en de eerste regel).  
 

EINDIG altijd door de tekstverwijzing aan het einde nog een keer te noemen, omdat de tekstverwijzing het moeilijkste 

deel is te onthouden.  
 

Dus, de juiste volgorde voor Bijbel memorisatie is:  

• het onderwerp 

• de tekstverwijzing 

• het Bijbelvers  

• en de tekstverwijzing  

 

4 BIJBELSTUDIE (70 minuten)             [LEVENSVRAGEN] 

(1) HOE REAGEER IK OP GODS WOORD? LUKAS 8:4-15 

 

Het doel van samen als kleine groep Bijbelstudie te doen is om samen te groeien in je relatie met Christus en met elkaar 

Het is om elkaar te helpen kennis en begrip van de Bijbel te verwerven en de waarheden van de Bijbel toe te passen. 

Daarom is het belangrijk dat de groepsleden elkaar aansporen deel te nemen aan de Bijbelstudie en bespreking daarvan. 

De bijdrage van elk groepslid is belangrijk. Niemand moet zich ongemakkelijk voelen als wat hij zegt niet helemaal 

(theologisch) correct is. De groepsleider moedigt de groepsleden aan samen de waarheden in de Bijbel te ontdekken en 

te bespreken. Elk groepslid moet ervaren dat de anderen luisteren als hij aan het woord is, dat zij hem serieus nemen en 

helemaal accepteren. De groepsleden wedijveren niet met elkaar wie de meeste Bijbelkennis heeft, maar hebben elkaar 

lief door elkaar aan te sporen vrijmoedig deel te nemen en te groeien.  
 

In Dota handleiding 1 zijn 6 Bijbelstudies over “de Levensvragen van mensen”.  

(1) Hoe reageer ik op Gods Woord? 

(2) Waar kom ik vandaan? 

(3) Wie ben ik? 

(4) Waarom ben ik hier? 

(5) Waar ga ik heen? 

(6) Hoe draag ik vrucht?  
 

Het voorbeeld van de vijf stappen methode van Bijbelstudie over Lukas 8:4-15 is ontworpen om de groepsleider te 

helpen zich goed voor te bereiden voor de Bijbelstudie met zijn groep. Ook geeft het antwoorden op een aantal 

moeilijker vragen uit die Bijbelgedeelte. Toch is het waarschijnlijk dat je groep andere waarheden zal ontdekken en 

andere vragen zal stellen als die hier beneden genoemd worden.  
 

Maak gebruik van de vijf stappen methode en doe samen Bijbelstudie uit Lukas 8:4-15.  
 

STAP 1. LEES.        GODS WOORD 

Lees. We gaan Lukas 8:4-15 met elkaar bestuderen.  

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

8:15 

Ontdekking 1. Er zijn drie persoonlijkheden die iets willen doen met het Woord dat in mijn hart 

gezaaid werd. 
 

Ten eerste zaait Christus het Woord in mijn hart. Hij wil dat het Woord vrucht draagt in mijn hart en in mijn leven. Ten 

tweede zal de duivel elke keer proberen het Woord uit mijn hart te roven. Hij wil niet dat het Woord invloed in mijn 

hart en leven zal hebben. Ten slotte heb ik zelf de verantwoordelijkheid wat ik doe met het Woord dat in mijn hart 

gezaaid werd. Als ik het Woord van God hoor en vasthoud in een goed hart, dan zal ik door volharding veel vrucht 

dragen. Maar als ik niets doe met het Woord van God dan zal ik het helemaal kwijt raken. Een belangrijke waarheid 

voor mij is dat het mijn eigen verantwoordelijkheid is wat ik met het Woord van God doe dat in mijn hart gezaaid 

wordt. Telkens als ik het Woord van God hoor of lees is het mijn verantwoordelijkheid het alle kans te geven vrucht in 

mijn leven te dragen.  
 

 

8:12 

Ontdekking 2. Niet alleen de duivel probeert het Woord van God uit mijn hart te roven.  
 

Vers 14 beschrijft alle andere vijanden van Gods Woord. Gods Woord wordt verstikt door de zorgen van het leven, door 

het verlangen rijk te worden en door te leven voor plezier en genot. Zowel de zondige wereld buiten mij als de zondige 

wereld in mij zijn vijanden van Christus en zijn Woord. Zij willen niet dat het Woord van God vrucht in mijn leven 

draagt. Daarom verstikken zij het Woord van God in mijn leven. Een belangrijke waarheid voor mij is dat het mijn 

verantwoordelijkheid is waakzaam te blijven en niet toe te laten dat zorgen, rijkdom en plezier het Woord van God in 

mijn leven verstikken. 
 

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 Lukas 8:4-15 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. 
 

8:5 

Vraag 1. Wat symboliseert “het zaad”?  
 

Aantekeningen. Het zaad symboliseert het Woord van God (de woorden in de Bijbel) (Lukas 8:11), vooral de 

boodschap over het Koninkrijk van God (Matteüs 3:19), die begint bij de boodschap van het evangelie (Markus 1:14-

15; Handelingen 20:24-25; Handelingen 28:23).  
 

Het Koninkrijk van God is het koningschap of de soevereine heerschappij van God in Jezus Christus over allen en alles, 

vooral over de harten en levens van de gelovigen (Lukas 17:20-21). Dit resulteert in hun volledige verlossing van begin 

tot einde (Markus 10:25-26), in hun samenstelling tot één Lichaam of Gemeente op aarde (Matteüs 16:18-19), in hun 

invloed en goede werken op elk gebied van de menselijke gemeenschap (Matteüs 25:34-36, Romeinen 14:17) en ten 

slotte in het tot stand komen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (1 Korintiërs 15:24-26; Openbaring 11:15). 
 

 

8:5-8 

Vraag 2. Wat symboliseren de vier verschillende grondsoorten? 
 

Aantekeningen. In de dagen van Jezus hadden de boeren nog geen landbouw machines om bv. te zaaien en te oogsten. 

Al lopend over de akker zaaiden zij het zaad naar links en naar rechts over de akker. Sommige zaden vielen op het 

harde paadje dat schuin over de akker liep. Sommige zaden vielen op een hard stuk kalklaag waarover wat vruchtbare 

aarde gewaaid was. Andere zaden vielen tussen de dorens en distels. Maar veel zaad viel op de goede schone aarde.  
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De vier soorten aarde symboliseren vier verschillende toestanden of houdingen van ons eigen hart (Lukas 8:12; Matteüs 

13:19) en niet vier groepen mensen in de wereld.  
 

 

8:10 

Vraag 3. Waarom wordt de kennis over de geheimen van het Koninkrijk alleen aan de discipelen 

van Jezus gegeven?  
 

Aantekeningen. Dit lijkt onrechtvaardig, maar is het toch niet! “De geheimen van het Koninkrijk” is de boodschap van 

het Nieuwe Testament (het evangelie over wie Jezus is, wat Hij doet en wat Hij leert). Vóór de eerste komst van Jezus 

Christus was deze boodschap nog onbekend en onbegrijpelijk. Maar ná zijn komst werd deze boodschap bekend 

gemaakt (geopenbaard) en kon het door iedereen begrepen worden.  
 

Maar hoewel Jezus Christus deze boodschap graag aan iedereen wil openbaren, doet hij dat niet. Hoewel heel veel 

mensen het evangelie en de boodschap van het Nieuwe Testament horen, begrijpen niet allen wat zij horen, omdat zij 

hun harten hebben verhard! Jezus Christus haalt een uitspraak van God in het Boek van de profeet Jesaja aan.  
 

 (1) Deze uitspraak in het Oude Testament. 

In Jesaja 1:2-15 lezen we dat de kinderen van Israël rebelleerden tegen God en corrupt werden. In Jesaja 6:9-10 bracht 

God een oordeel over hen door te zeggen, “Ga en profeteer het volgende tegen het volk: Luister goed, maar begrijpen 

zul je het niet; kijk goed, maar inzien zul het niet. Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun 

ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien met hun oren niet luisteren, en tot hun hart zal het niet doordringen. 

Zij zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden.” De Israëlieten hadden zoveel wonderen van God mogen zien 

en zoveel goede woorden van de profeten mogen horen en toch door hun eigen keuze hadden zij hun harten tegen God 

verhard en geloofden zij God niet. Daarom liet God toe dat gebeurde wat zij wensten! God gaf hen over aan de 

gevolgen van hun eigen keuzen! Zij hadden hun ogen en oren gesloten – en nu sloot God hun ogen en oren helemaal 

dicht! Zij konden nu niet meer de wonderen van God zien en de woorden van God begrijpen! Zij maaiden wat zij 

gezaaid hadden (Galaten 6:7-8)!  
 

 (2) Deze uitspraak in het Nieuwe Testament. 

In Matteüs 12 lezen we hoe de Farizeeën en hun aanhangers rebelleerden tegen Jezus Christus en corrupt werden. Zij 

kritiseerden Jezus (Matteüs 12:2), veroordeelden onschuldige mensen (Matteüs 12:7), zetten valstrikken tegen Jezus 

(Matteüs 12:10), smeden een complot Jezus te doden (Matteüs 12:14) en lasterden tegen Jezus door te zeggen dat Hij 

demonen uitdreef door de macht van Satan (Matteüs 12:24). In Matteüs 13:10-15 (Lukas 8:10), veroordeelde Jezus hen 

met hetzelfde oordeel als in het Oude Testament. Zij hadden de wonderen van Jezus gezien en zijn onderricht gehoord 

en toch door hun eigen keuze hadden zij hun harten tegen Jezus Christus verhard en weigerden zij in Jezus Christus te 

geloven. Daarom werden zij met hetzelfde oordeel getroffen als de ongelovigen in het Oude Testament. Zij hadden zich 

tegen Jezus Christus verhard, en nu liet Jezus Christus toe dat gebeurde wat zij wensten! Jezus Christus gaf hen over 

aan de gevolgen van hun eigen keuzen! Zij hadden hun ogen en oren gesloten – en nu werden hun ogen en oren 

helemaal dichtgesloten! Zij konden nu niet meer de wonderen van Jezus Christus zien en ook zijn woorden niet meer 

begrijpen! Zij maaiden wat zij gezaaid hadden (Galaten 6:7-8)!  
 

Zij kunnen nog wel de boodschap van de Bijbel horen, maar zij kunnen het niet meer begrijpen en zij kunnen zich niet 

meer bekeren!  
 

 (3) Deze uitspraak vandaag.  

Elk mens is volledig verantwoordelijk voor hoe hij of zij op Gods Woord (de Bijbel) reageert! Als de toestand en 

houding van je hart is als die van de Farizeeën en je voortdurend Jezus Christus en zijn woorden bekritiseert, dan zal je 

hart ook verhard worden zodat je je niet meer kan bekeren en het Koninkrijk van God binnengaan. Maar ieder mens die 

oprecht reageert op de woorden in de Bijbel hoeft niets te vrezen. Elk goed en schoon hart zal op Gods woorden 

reageren, zal groeien en zal vrucht dragen! Ieder mens die Jezus Christus met een oprecht hart zoekt, zal Hem vinden en 

nooit verworpen worden (Johannes 6:37)!  
 

Samenvatting. Ieder die zijn hart verhardt tegen de God van de Bijbel of Zijn Woord in de Bijbel wordt uiteindelijk 

helemaal verhard zodat hij niet langer de woorden in de Bijbel kan verstaan!  

Maar ieder die oprecht reageert op God en Zijn Woord, zal het begrijpen, zal geestelijk groeien en vrucht dragen! Een 

mens dat Jezus Christus oprecht zoekt, zal Hem ook vinden en nooit door Hem verstoten worden! (Johannes 6:37)!  
 

 

8:12 

Vraag 4. Wat symboliseert de aarde die zo hard als een pad is?  
 

Aantekeningen. Het pad symboliseert een ongevoelig en verhard hart dat niet reageert op Gods Woord.  

Wanneer mijn hart in deze toestand verkeert of deze houding heeft, dan REAGEER IK HELEMAAL NIET OP GODS 

WOORD (de Bijbel). Dan denk ik dat er niets in de Bijbel is wat voor mij belangrijk zou kunnen zijn. Dan doe ik geen 

poging om de boodschap in de Bijbel te verstaan (Matteüs 13:19) of blijf ik uitstellen de Bijbel te lezen. Met het gevolg 

dat mijn hart steeds meer onverschillig en verhard wordt. De Satan weet wat de potentiële kracht van Gods Woord is en 

hij is daarom de hele tijd erop uit om de woorden in de Bijbel die mensen links laten liggen van hen weg te roven! 
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De belangrijke les is dat je er alles aan moet doen om het Woord van God (de boodschap van de Bijbel) te HOREN en 

te BEGRIJPEN (Matteüs 13:23) en het dan AAN TE NEMEN (Markus 4:20)! Je moet meteen met je houding van 

onverschilligheid, van uitstellen of van vijandigheid afrekenen! 
 

 

8:12 

Vraag 5. Waarom wil de duivel zo graag het Woord van God uit ons hart roven?  
 

Aantekeningen. De duivel is erop uit elk Woord van God dat onbenut blijft liggen weg te roven, omdat hij weet dat 

Gods Woord in staat is een mens te redden en te veranderen! Elk mens die de woorden van God (in de Bijbel) gelooft, 

is gered (Romeinen 10:17) uit de macht en het koninkrijk van de duisternis (Kolossenzen 1:13). De Heer Jezus Christus 

heeft alle macht in hemel en op aarde (Matteüs 28:18) en berooft de duivel van zijn ‘huisraad’, d.w.z. van mensen die 

voorheen nog in de macht en het koninkrijk van de duisternis verbleven (Matteüs 12:28-29; Johannes 12:31-32). De 

Bijbel zegt, “ Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon 

“ (Kolossenzen 1:13). Omdat de Bijbel het middel is dat God gebruikt om mensen te redden en te veranderen, zal de 

duivel elk truc in de wereld uitproberen om Gods Woord uit het hart en leven van mensen te roven! Wees dus op je 

hoede! Je bent gewaarschuwd!  
 

 

8:13 

Vraag 6. Wat symboliseert de rotsachtige bodem?  
 

Aantekeningen. De rotsachtige bodem symboliseert een oppervlakkig en impulsief hart.  

Wanneer mijn hart in deze toestand verkeert of deze houding heeft, dan REAGEER IK OVERHAAST OP GODS 

WOORD (de Bijbel). Dan raak ik emotioneel opgewonden over de boodschap die ik hoor of over de uitdaging van de 

spreker. Dan spring ik impulsief op om Jezus of zijn boodschap aan te nemen of een belangrijk besluit te nemen.  
 

Maar ik denk niet na over de betekenis van de boodschap, de implicaties van Gods Woord of over de gevolgen van mijn 

besluit. Wanneer de zon begint te branden en mensen in de wereld mij beginnen af te wijzen of te bedreigen omdat ik de 

boodschap aannam, verlies ik mijn eerste enthousiasme en interesse in de boodschap van de Bijbel en stop ik Jezus na te 

volgen. Dan heb ik “geen wortel”, dat wil zeggen, dan heb ik de boodschap zonder overtuiging aangenomen. Mijn 

belijdenis blijft enkel woorden en komt niet voort uit de diepste overtuiging van mijn hart. Daarom kan ik ook niet 

volharden en Gods Woord vasthouden. Ik heb de gevolgen van ware discipelschap niet goed overwogen, want echte 

discipelschap impliceert overgave, zelfverloochening, opoffering, dienstbetoon en mogelijk lijden. Dan bereken ik niet 

de kosten van het geloven in Jezus Christus en van het blijvend navolgen van Jezus Christus. Ik begrijp niet dat de weg 

naar God voorbij het kruis loopt. En het kruis is een symbool voor het lijden. Daarom houd ik alleen maar stand voor 

een korte tijd.  
 

De belangrijke les is dat je niet alleen het Woord van God hoort, begrijpt en aanneemt, maar dat je het Woord van God 

dan ook VASTHOUD (Lukas 8:15) en volhard te geloven en te gehoorzamen onder alle omstandigheden! Je moet 

meteen afrekenen met de neiging alleen maar emotioneel geraakt te worden door Gods Woord! 
 

 

8:14 

Vraag 7. Wat symboliseert de aarde met dorens en distels? 
 

Aantekeningen. De aarde met dorens en distels is een tekening van een verdeeld en een van te voren in beslag genomen 

hart. Wanneer mijn hart in deze toestand verkeert of deze houding heeft, dan REAGEER IK NIET ALLEEN OP GODS 

WOORD, MAAR OOK OP VERKEERDE DINGEN, die ik een plaats in mijn hart en leven gegeven heb. Dan is mijn 

hart verdeeld tussen de dingen van God en de dingen van de wereld. Dan krijgen zaken als me zorgen maken over mijn 

werk en mijn leven, of dromen en plannen over hoe ik rijk kan worden of plezier in het leven kan maken een grotere 

plaats dan het Woord van God. Dan word ik constant door de dingen van de wereld afgeleid en krijg ik de verkeerde 

prioriteiten. Dan raak ik zo betrokken in de dingen van de wereld dat Gods Woord geen vrucht in mijn leven draagt. Het 

Woord van God dat ik hoor of lees word verstikt, met het gevolg dat ik niet geestelijk groeit en ook niet vrucht draagt 

voor God.  
 

De belangrijke les is dat je VOORTDUREND JE HART EN LEVEN SCHOON (REIN) MOET HOUDEN. Een goed 

en eerlijk hart (Lukas 8:15) houdt zich vrij van steeds maar zorgen te maken, te jagen naar carrière en geld, en zijn tijd 

te verdoen met onnuttig tijdverdrijf en waardeloos plezier. Je moet meteen afrekenen met de neiging materialistisch en 

werelds te zijn en steeds maar volgens verkeerde prioriteiten te leven.  
 

 

8:15 

Vraag 8. Wat symboliseert de goede aarde? 
 

Aantekeningen. De goede aarde symboliseert een goed voorbereid (schoon en rein) hart dat reageert op Gods Woord, 

het Woord vasthoudt en met volharding vrucht draagt. Wanneer mijn hart in deze toestand verkeert of deze houding 
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heeft, dan REAGEER IK OP GODS WOORD ZOALS JEZUS CHRISTUS WIL DAT IK DAAROP REAGEER. Dan 

is mijn hart precies het tegenovergestelde van de andere drie grondgesteldheden:  

 

 

 

De belangrijke lessen zijn: 

 (1) In tegenstelling tot de eerste grondsoort (gesteldheid van het hart) houdt deze mens zich bezig met 

Gods WOORD (de Bijbel), HOORT, BEGRIJPT en NEEMT hij AAN wat Jezus Christus zegt (Matteüs 13:23; Markus 

4:20). Het Woord redt en verandert hem (Lukas 8:12).  

 (2) In tegenstelling tot de tweede grondsoort (gesteldheid van het hart) berekent deze mens de kosten 

van het ingaan in Gods Koninkrijk en discipelschap, van geloven en gehoorzamen. Hij HOUDT GODS WOORD 

VAST onder elk omstandigheid (Lukas 8:15).  

 (3) In tegenstelling tot de derde grondsoort (gesteldheid van het hart) HOUDT DEZE MENS ZIJN 

HART SCHOON EN REIN en vrij van alles wat Gods Woord kan verstikken (zorgen, materialisme, verkeerd plezier) 

(Lukas 8:15).  
 

 (4) De vierde grondsoort (gesteldheid van het hart) is een beschrijving van wat Jezus Christus graag ziet 

gebeuren elke keer wanneer een mens de Bijbel hoort, leest of bestudeert! Hij ziet graag dat hij met overtuiging Gods 

Woord vasthoudt en MET VOLHARDING VRUCHT DRAAGT (Lukas 8:15)! Soms zal hij dertigmaal vrucht dragen 

en andere keren veel meer (Matteüs 13:23; Markus 4:20)!  
 

 

8:15 

Vraag 9. Is dit een gelijkenis over een zaaier (een verkondiger) van Gods Woord  

               of eerder een gelijkenis over de ontvangers van Gods Woord? 
 

Aantekeningen. Deze gelijkenis is in de eerste plaats niet een gelijkenis over de zaaier, dat wil zeggen, over de 

verkondigers van Gods Woord, maar een gelijkenis over de ontvangers van Gods Woord. Het vertelt ons niet dat een 

verkondiger moet verwachten dat alleen maar een kwart van de wereld op Gods Woord zal reageren en dat de rest 

onvruchtbaar blijft. Een gelijkenis heeft maar één nadrukkelijke boodschap!  
 

Deze gelijkenis leert ons dat alle mensen in de wereld, inclusief de verkondigers van het Woord, op vier mogelijke 

manieren kunnen reageren op Gods Woord elke keer dat zij het horen! De gesteldheid en houding van hun hart bepaalt 

het effect dat Gods Woord op hun leven zal hebben!  
 

Jezus Christus verteld deze gelijkenis aan ons om ons te wijzen op onze verantwoordelijkheid elke keer als wij het 

Woord horen, lezen of bestuderen.  
 

Elk mens is verantwoordelijk om zijn HART SCHOON EN REIN TE HOUDEN en IETS TE DOEN MET HET 

WOORD VAN GOD. Elk mens is verantwoordelijk om Gods Woord te HOREN, te BEGRIJPEN, AAN TE NEMEN, 

VAST TE HOUDEN en daarmee VRUCHT TE DRAGEN. Accepteren” betekent dat je Gods Woord in de Bijbel als 

“juist en waar” beschouwt (zie Handelingen 16:21; 1 Tessalonicenzen 2:13). 
 

 

8:15 

Vraag 10. Hoe kan ik met volharding een goed oogst krijgen? 
 

Aantekeningen. De duivel is rondom ons, de materialistische wereld is buiten ons, maar de zondige natuur is in ons. 

Omdat deze drie vijanden bondgenoten van elkaar zijn, moeten wij vechten om hen geen enkel macht over ons leven te 

geven. Hoe volhard je? 

• Je zult volharden wanneer je geregeld de Bijbel hoort, leest, bestudeert, memoriseert, overdenkt, gehoorzaamt en 

doorgeeft aan anderen.  

• Je leert volharden juist in tijden van moeilijkheden, tegenslagen en tegenstand van vijanden.  

• Je bevordert volharding door je hart en leven schoon en rein te houden.  

• Je ervaart volharding wanneer je toelaat dat Gods Woord (de Bijbel) niet alleen je denken, maar ook je gevoel en je 

gedrag verandert.  

• Je moet besluiten om niet op te geven. Je moet volharden. Je zult volharden, omdat Jezus Christus belooft elke dag 

met je te zijn (Matteüs 28:20).  
 

 

8:15 

Vraag 11. Wat is de boodschap van deze gelijkenis? 
 

Aantekeningen. De boodschap van de gelijkenis is dat: 

 (1) DE HOUDING VAN JE HART OF DE GESTELDHEID VAN JE HART ZAL BEPALEN HOE JE OP 

GODS WOORD REAGEERT.  

 (2) EN HOE JE OP GODS WOORD REAGEERT ZAL BEPALEN HOEVEEL VRUCHT JE DRAAGT.  

Of: 
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 (1) DE VRUCHT (INVLOED, EFFECT, RESULTAAT) VAN JE LEVEN WORD BEPAALD DOOR HOE 

JE OP GODS WOORD (DE BIJBEL) REAGEERT.  

 (2) EN HOE JE OP GODS WOORD REAGEERT, WORD BEPAALD DOOR DE HOUDING OF 

GESTELDHEID VAN JE HART. 

Elke dag krijg je een nieuwe gelegenheid om te kiezen welk soort van hart je bent en hoe je op Gods Woord zal 

reageren. Je mag onmiddellijk je verkeerde houding loslaten en anders gaan reageren! Maar Lukas 8:10 waarschuwt dat 

er ook een tijd kan komen dat dié gelegenheid (kans) voor mensen met een verkeerde houding voor altijd voorbij is 

gegaan! 
 

Dit is enerzijds een waarschuwing voor mensen die niet op Gods Woord reageren. Maar het is anderzijds een 

bemoediging voor mensen die graag en met de juiste houding met de Bijbel omgaan! Ik kan mijn houding meteen 

veranderen en horen, begrijpen, aannemen, vasthouden in een schoon hart en vrucht met volharding dragen!  
 

De zeven belangrijke zaken zijn: 

 (1) HET WOORD VAN GOD (DE BIJBEL), en niet maar een of andere geestelijke boek (Lukas 8:11). 

 (2) EEN SCHOON HART, geef geen ruimte voor dorens en distels (Lukas 8:15). 

 (3) HOOR (Matteüs 13:23). 

 (4) BEGRIJP (Matteüs 13:19,23). 

 (5) AANNEMEN ( Markus 4:20). 

 (6) VASTHOUDEN ( Lukas 8:15). 

 (7) VRUCHT DRAGEN MET VOLHARDING (Matteüs 13:23; Lukas 8:15) 
 

Vergeet niet: 
“Het Woord van God zal niet leeg tot God terugkeren, maar doen wat Hem behaagt” 

(Jesaja 55:10-11). 
Als je deze gelijkenis begrijpt, bezit je de sleutel elk Bijbelgedeelte te begrijpen 

 (Markus 4:13)! 
 

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 Lukas  

8:4-15.  

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

MAAKT?  

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf die 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 Lukas 8:4-15.  
 

8:8b-10. Luister goed naar en begrijp wat de Bijbel zegt (Matteüs 13:19,23; Markus 4:13). 

8:11. Besluit de Bijbel serieus te nemen en te reageren op wat God tegen je zegt. 

8:12. Geloof de woorden in de Bijbel omdat die je kunnen redden en veranderen. 

8:13. Ontwikkel persoonlijke overtuigingen uit de woorden van de Bijbel. Blijf niet bij kennis van de Bijbel staan. 

8:15. Overdenk Bijbelverzen en leer sommige Bijbelverzen uit je hoofd zodat je de woorden in de Bijbel kunt 

 vasthouden. 

8:15. Zorg dat je hart schoon en rein is elke keer wanneer je de woorden in de Bijbel hoort, leest of bestudeert. 

8:15. Draag vrucht door regelmatig toepassingen van de woorden in de Bijbel te maken.  
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Lukas 8:4-15.  
 

God wil dat ik de woorden in de Bijbel versta elke keer als ik de Bijbel lees, zodat de duivel geen kans krijgt ze uit mijn 

hart te roven. Daarom maak ik elke week een Bijbelstudie of doe ik Bijbelstudie met een discipelgroep. 
 

God wil dat ik groei en vrucht draagt in mijn leven. Daarom stel ik elke keer de volgende vraag: “Hoe kan dit Woord 

van God in de Bijbel mij veranderen of een ander veranderen? Wat wil God dat ik met dit woord in de Bijbel doe?” 
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

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

Lukas 8:4-15.  

(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.) 
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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 laat de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds te reageren op de woorden van God in de Bijbel.  

    Wijd je toe om elke week Bijbelstudie te doen.  

2. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Matteüs  

    8:1 – 11:24. 

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

3. Memorisatie. Overdenk en leer uit je hoofd: (1) Zekerheid van verlossing. Johannes 10:28.  

    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.  

 


