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DISCIPELSCHAP.   LES 5 
 

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 EEN LEVEND PERSOON 

 
Definitie 

Lees voor. Aanbidding is:  

• een houding van ontzag, bewondering, overgave en toewijding aan God,  

• uitgedrukt in verschillende vormen van gebed en het dagelijkse leven (je levensstijl).  
 

Om God te aanbidden, moet je “de God van de Bijbel” leren kennen.  

Daarom staan we bij elke aanbidding stil bij één kenmerk (attribuut) van God waarvoor wij Hem aanbidden.  
 

Meditatie 

Aanbidding is bewondering en lofprijzing van God.  
 

Thema: God is een levend Persoon.  

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

1. De aard van afgoden. 
 

Lees Psalm 115:2-8. 
 

 (1) De aard van afgoden. 

Sommige mensen maken afgoden die lijken op mensen. Hoewel deze afgoden voorgesteld worden met ogen en oren, 

kunnen zij niet zien en ook niet horen. De dode houten, stenen en gouden afgoden worden voorgesteld met monden, 

handen en voeten, maar zij kunnen niet spreken, handelen of bewegen.  
 

Andere mensen scheppen afgoden uit hun eigen filosofische of religieuze ideeën hoe hun goden eruit horen te zien. 

Maar elke “god” door het menselijke denken verzonnen, bestaat in werkelijkheid helemaal niet!  
 

 (2) De invloed van afgoden. 

De aanbidding van afgoden die door de mens bedacht en gemaakt zijn, is absoluut zinloos! Zo een “god” reageert 

helemaal niet op de mens. Nog erger: de Bijbel waarschuwt dat de mensen die dergelijke goden uitdenken en kunstig 

maken, zullen worden als de goden die ze uitgedacht en gemaakt hebben (Psalm 115:8)! Ook mensen die dergelijke 

goden aanbidden zullen worden zoals deze goden. De mensen die bv. “de geld god” (Mammon) aanbidden, zullen 

materialistisch worden. De mensen die “de seks god” (Eros) aanbidden, zullen seksueel immoreel worden. De mensen 

die de goden van andere godsdiensten aanbidden, zullen als deze goden worden.  
 

Omgekeerd, hoe mensen zijn en leven is dus een zichtbaar uitdrukking van de aard van de goden die zij aanbidden! Hun 

persoonlijkheid, karakter en gedrag reflecteert het karakter van hun goden. Iemand die een wraakzuchtig terrorist is, 

aanbid een wraakzuchtig god. Iemand die seksueel immoreel leeft, aanbid een seks god of godin. Iemand die zich uit 

deze wereld terugtrekt, aanbid een god die zich uit de wereld en van de mens terugtrekt. En iemand die verbitterd en 

onvergevensgezind blijft, aanbid een god die niet vergeeft of kan vergeven.  
 

 (3) Een Bijbels principe. 

In tegenstelling tot mensen die een door mensen gemaakte god aanbidden, zullen mensen die de levende God van de 

Bijbel aanbidden steeds meer en meer worden als de levende God! Aanbidding van de God die Zich in de Bijbel 

openbaart verandert de aanbidder steeds meer naar de gelijkenis van deze God! Aanbidding van de God van de Bijbel 

brengt transformatie in wie we zijn en wat we doen!  
 

Dus, als wij een heilige, rechtvaardige, liefdevolle en barmhartige God aanbidden, zullen we ook steeds meer heilig, 

rechtvaardig, liefdevol en barmhartig worden!  
 

2. De aard van de Levende God van de Bijbel. 
 

Lees Exodus 3:1-12.  
 

 (1) God is een Levend Persoon met persoonlijke functies.  

God is niet een onpersoonlijke kracht, maar een levend Persoon. Hij leeft en communiceert als een Persoon!  
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God openbaart Zich in het Oude Testament zichtbaar in een brandend bos en in de Engel van de Heer. En in het Nieuwe 

Testament in Jezus Christus (Johannes 14:9-10). 
 

God spreekt duidelijk en verstaanbaar tot ons. Daarom kunnen wij begrijpen wat God zegt. Wij kunnen de gedachten 

gevoelens, verlangens en wil van God kennen naar de mate van Zijn openbaring aan ons (Deuteronomium 29:29).  
 

God ziet alles. Hij ziet de zichtbare dingen die wij doen, maar ook alle onzichtbare gedachten, motieven en houdingen. 

Hij ziet onze ellende en pijn en innerlijke leven.  
 

God hoort alles. Hij hoort onze gesprekken, ons fluisteren en ook onze noodkreten om hulp en onze gebeden.  
 

God heeft een hart met emoties en gevoelens. Hij is diep begaan met het lijden van mensen en met hun geluk. Hij drukt 

zijn liefde heel concreet uit, maar ook zijn woede over mensen die Hem afwijzen. Hij kan bedroefd worden, maar zich 

ook verheugen.  
 

God handelt als een Persoon in onze plaats door een Mens op de aarde te worden en ons te verlossen. God betrekt ons in 

Zijn plan door ons een zinvolle taak te geven (zoals aan Mozes). En Hij stuurt ons niet alleen erop uit, maar gaat met 

ons mee in de vervulling van die taak (zoals met Mozes).  
 

 (2) God is een Levend Persoon die mensen als levende personen naar Zijn beeld geschapen heeft.  

De ene en enige God die Zich in de Bijbel heeft geopenbaard is niet een verzinsel of schepping van de mens. God heeft 

persoonlijke functies als spreken, zien, horen, voelen, denken, begrijpen, willen en handelen, niet omdat mensen God 

naar hun eigen beeld geschapen hebben, maar omdat God de mens naar Zijn beeld geschapen heeft! God is niet een 

projectie van de menselijke geest en ook niet een product van menselijke ideeën. Hij heeft Zich geopenbaard als een 

levend Persoon met persoonlijke eigenschappen.  
 

God schiep mensen naar Zijn eigen beeld. Hij schiep hen met overeenkomstige persoonlijke eigenschappen als Hijzelf 

heeft. Mensen zijn “personen” omdat God hen naar Zijn beeld heeft geschapen. Daarom kunnen mensen ook spreken, 

zien, horen, voelen, denken, begrijpen, willen en handelen. Mensen kunnen rationeel denken, keuzes maken en 

beslissingen nemen omdat God dat doet. Maar alle menselijke persoonlijke eigenschappen zijn veel beperkter dan die 

van God!  
 

 (3) God is een Levend Persoon die omgaat met mensen als levende personen.  

Omdat zowel God als mensen “personen” zijn, kunnen zij elkaar kennen, met elkaar omgaan, met elkaar spreken en 

elkaar horen. Als God alleen maar een onpersoonlijke kracht of wezen zou zijn, zouden deze dingen niet mogelijk zijn. 

Maar omdat God een Levende Persoon is, kunnen mensen God kennen, met Hem omgaan, met Hem spreken, naar Hem 

luisteren, zijn aanwezigheid ervaren en zijn liefdevolle omarming voelen.  
 

Aanbidding  

Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) God aanbidden als de Levende God die Zich 

openbaart als een Persoon, die je kunt kennen en met wie je persoonlijk kunt omgaan. 

 

3 UITWISSELEN (20 minuten)                  [STILLE TIJDEN] 

MATTEÜS 15:1 – 18:20. 

 

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

(Matteüs 15:1 – 18:20). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat 

hij vertelt.  

 

4 ONDERRICHT (70 minuten)                       [DE BIJBEL] 

ZEVEN MANIEREN OM DE BIJBEL TE GEBRUIKEN 

 

A. MOTIVATIE. WAAROM MOETEN WE DE BIJBEL GEBRUIKEN? 
 

1. Het voorbeeld van de Heere Jezus Christus. 
 

 (1) De overtuiging van Jezus Christus met betrekking tot de Bijbel.  

Jezus Christus beschouwde de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God. De auteurs van de Bijbel schreven hun 

boeken onder de inspiratie van de Heilige Geest (Matteüs 22:43). Hij beschouwde de Bijbel als het gezaghebbende 

Woord van God m.b.t. de leer en het leven. Hij haalde de Bijbel aan als Gods gezaghebbende Woord in elke relevante 

situatie (Matteüs 4:1-10). Hij beschouwde mensen die de Bijbel hoorden en gehoorzaamden als gezegend (Lukas 11:28; 

Openbaring 1:3).  
 

 (2) Jezus Christus is Zelf Degene die de Bijbel heeft geïnspireerd  

     en is Zelf de belangrijkste inhoud van de Bijbel. 

Lees 1 Petrus 1:10-12; Openbaring 19:10.  
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Aantekeningen. De apostel Petrus zegt dat de Geest van Jezus Christus de profeten van het Oude Testament heeft 

geïnspireerd om hun boeken te schrijven. Jezus Christus zegt, “Het getuigenis van Jezus (wat Jezus gezegd heeft en 

gedaan heeft en nu geschreven staat in de Bijbel) is namelijk de geest (de bedoeling en inhoud) van de profetie” 

(christelijke prediking) (Openbaring 19:10 HSV). De bedoeling en inhoud van “profetie” is alles wat de Geest van de 

Heere Jezus Christus in het Oude Testament geleerd heeft (1 Petrus 1:10-12) en alles wat Jezus Christus in het Nieuwe 

Testament geleerd heeft (Matteüs 5:17; Johannes 3:11-13; Johannes 5:39; Johannes 8:18-19,24,31-32,51,58)! Anders 

gezegd: de geestesgave van profetie is de verkondiging van wat Jezus Christus over Zichzelf geopenbaard heeft in de 

Bijbel1. Bijbelse profetie is dus niet het maken van arbitraire voorspellingen over andere mensen en gebeurtenissen, 

maar de verkondiging van Jezus Christus en Hem als gekruisigde (1 Korintiërs 2:2; cf. 1 Korintiërs 4:6)!  
 

 (3) Hoe heeft Jezus Zelf de Bijbel (Gods Woord) gebruikt? 

Lees Lukas 2:46-47.  
 

Aantekeningen. In zijn menselijke natuur is Jezus al vroeg in zijn leven begonnen de Bijbel te bestuderen. Hij leerde 

onder anderen door te luisteren, door vragen te stellen en door deel te nemen aan de bespreking van de Bijbel met 

andere gelovigen.  
 

De Bijbel in dié tijd was geschreven op boekrollen die van de papyrusplant gemaakt werden. Jezus gebruikte de Bijbel 

heel veel. Hij paste Gods Woord toe op zijn eigen leven (Lukas 4:21, Lukas 24:25-27,44-45). Hij haalde Gods Woord 

aan tegenover zijn vijand, de duivel (Matteüs 4:4,7,10). Hij gebruikte Gods Woord wanneer hij onderricht gaf (Matteüs 

5:21-22,27,31-34,38-39,43-44), wanneer hij vragen beantwoordde (Matteüs 19:3-6), wanneer Hij valse leraren 

weerlegde (Matteüs 22:41-46), wanneer Hij het schijnheilige leven van mensen aan het licht bracht (Markus 7:5-9) en 

wanneer Hij profeteerde (Matteüs 26:31).  
 

 (4) Wat zeiden anderen en Jezus Zelf over zijn opleiding? 

Lees Johannes 7:14-18.  
 

Aantekeningen. Hoewel Jezus geen formele theologische opleiding bij een van de rabbijnse scholen gehad heeft, kende 

Hij de Bijbel heel goed. Jezus zei dat zijn kennis en geleerdheid kwam van de Levende God die Hem gezonden had. 

Jezus maakte er aanspraak op dat Hij de volkomen waarheid sprak.  
 

 (5) Hoe ontwikkelde Jezus persoonlijke overtuigingen bij mensen? 

Lees Lukas 10:25-28. 
 

Aantekeningen. Jezus had de gewoonte een vraag van mensen met een wedervraag te beantwoorden. Hij maakte 

gebruik van het “ping-pong beginsel” door een vraag met een wedervraag te beantwoorden: “Wat staat er in de wet (de 

Bijbel) geschreven Wat leest u daar?” Op deze wijze dwong Hij mensen zelf de waarheid in de Bijbel te ontdekken. 

Mensen die zelf de waarheid in de Bijbel ontdekken, zijn mensen die persoonlijke overtuigingen ontwikkelen.  
 

Dus, in plaats van het antwoord aan mensen te geven, geef hen alleen de tekstverwijzing, maar laten zij zelf de waarheid 

in die tekst ontdekken, proberen te begrijpen en formuleren!  
 

2. Het voorbeeld van de apostel Paulus. 
 

 (1) De overtuiging van de apostel Paulus met betrekking tot de Bijbel.  

De apostel Paulus beschouwde de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God. Elk woord in de Bijbel is door de 

Heilige Geest geïnspireerd (2 Timoteüs 3:16-17). Hij beschouwde de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God. Hij 

haalde de Bijbel aan als Gods gezaghebbende Woord in elke relevante situatie (Handelingen 13:34-35). De apostel 

Petrus zei dat God zijn wijsheid aan de apostel Paulus gaf om zijn 13 brieven te schrijven (2 Petrus 3:15-16). 
 

 (2) Hoe bestudeerde Paulus de Bijbel in een kleine groep? 

Lees Handelingen 17:2-4 HSV.  
 

Aantekeningen. Paulus had de gewoonte om regelmatig een kleine groep mensen bijeen te brengen om de Bijbel te 

bestuderen. Deze kleine groep kwam wekelijks bijeen. Paulus ging met hen in gesprek vanuit de Schriften. De woorden 

betekenen de volgende:  

• Hij “voerde een gesprek” (Grieks: dialegomai, vgl. het woord: dialoog) met hen. Het woord betekent dat hij eerst 

nadacht over de waarheid en dan met anderen besprak. Het woord betekent niet “argumenteren” of “debatteren”, 

maar “een gesprek voeren”.  

• Als leider van de groep “opende” hij de Schriften, dat wil zeggen, legde hij de moeilijkere gedeelten uit.  

• Hij “zette uiteen” dat het in de Bijbel ging over Jezus Christus, zijn dood en zijn opstanding. Hij lette erop dat 

mensen het doel en de draad niet kwijt raakten.  

• Sommige van de groepsleden raakten overtuigd en sloten zich bij de christenen aan. Het doel van Bijbelstudie in een 

kleine groep was om mensen te overtuigen om te geloven in de waarheden in de Bijbel. In Efeze had Paulus zelfs 

gedurende twee jaar dagelijkse besprekingen (Handelingen 19:8-10)!  
 

 

                                                           
1 Greek English Lexicon of the New Testament, Bauer, Arndt and Gingrich,  p.730 
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(3) Met welk doel gaf Paulus onderricht en preekte hij?  

Lees Handelingen 20:20,27,30-31 HSV.  
 

Aantekeningen. Paulus verkondigde en onderwees niet alleen alles wat nuttig was, maar vooral het hele raadsbesluit 

(wil, plan) van God. Enerzijds verkondigde en onderwees hij elk belangrijk onderwerp met betrekking tot de leer en 

praktijk in de Bijbel. Anderzijds beperkte hij zich tot wat nuttig was, tot wat mensen echt hielp en opbouwde. Hij 

verkondigde en onderwees niets dat niet opbouwend was. Hij waarschuwde christenen dat zij zich niet moesten 

ophouden met verzinsels die alleen maar twistgesprekken opleveren of met mensen die een afwijkende leer 

verkondigden (1 Timoteüs 1:3-7). Het is dus heel belangrijk dat christenen zich niet beperken tot de 

geloofsovertuigingen (leer) van hun kerkgenootschap, maar het hele raadsbesluit van God aan mensen leren! 
 

 (4) Welk regel stelde Paulus voor alle verkondiging en onderwijs?  

Lees 1 Korintiërs 4:6. 
 

Aantekeningen. Paulus stelde een regel voor zichzelf en zijn medewerker dat zij bij al hun verkondiging en onderwijs 

(en schrijven van brieven) “niet zullen gaan boven hetgeen geschreven staat” in de Bijbel! Het is dus belangrijk dat 

christenen niet allerlei theologische argumenten van hun kerkgenootschap toevoegen aan de Bijbel!  
 

Let op de waarschuwing van de Heere Jezus Christus in Openbaring 22:18-19 “Ik verklaar tegenover eenieder die de 

profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek 

beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen 

van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.”  
 

3. Het voorbeeld van de Joden in Berea. 
 

 Hoe gebruikten de Joden te Berea de Bijbel?  

Lees Handelingen 17:10-12.  
 

Aantekeningen. De Joden te Berea luisterden met aandacht en ontving het onderwijs van Paulus uit de Bijbel gretig en 

met de juiste houding. Zij bestudeerden de Bijbel elke dag om de waarheid voor henzelf te ontdekken en om de spreker 

te toetsen of hij wel zei wat er in de Bijbel geschreven stond. Zij wilde hun eigen overtuiging met betrekking tot de 

boodschap van de Bijbel ontwikkelen. Het woord “onderzoeken” (Grieks: anakrinó) betekent zoeken, vragen stellen, de 

waarheid onderscheiden en de waarheid op waarde schatten. In het gerechtshof betekent het woord de waarheid 

nauwkeurig onderzoeken. Dus, een manier om persoonlijke overtuigingen te ontwikkelen en te formuleren over 

geestelijke zaken is om de waarheid in de Bijbel alleen, of nog beter met een groep mensen, te bestuderen.  
 

4. Het voorbeeld van Ezra. 
 

 Hoe gebruikte de Schriftgeleerde Ezra de Bijbel?  

Lees Ezra 7:10.  
 

Aantekeningen. Ezra was een groot Bijbelleraar in Israël. Hij had zijn hart erop gericht de Bijbel (het Oude Testament) 

te onderzoeken, dan te doen wat de Bijbel zei en ten slotte de Bijbel aan anderen te leren. Zijn volgorde was: eerst 

Bijbelstudie, dan toepassen en pas dan anderen onderrichten. Zijn voorbeeld is belangrijk voor alle leiders en leraren 

van de Bijbel: Vóór je de Bijbel aan anderen wil leren, moet je eerst de Bijbel zelf bestuderen en daarna toepassen wat 

je geleerd hebt! Dit is de enige goede volgorde van de woorden: Bijbelstudie, persoonlijk toepassen en dan anderen 

onderrichten. Het is dus belangrijk dat je niet Bijbelonderricht gaat geven aan anderen als je het niet eerst zelf 

bestudeerd hebt en zelf toepast (zie Matteüs 23:2). 
 

5. Het voorbeeld van de militaire leider Jozua en de koning David. 
 

 Wat beloofde God aan generaal Jozua en koning David?  

Lees Jozua 1:7-9; Psalm 1:1-3. 
 

Aantekeningen. God beval de militaire leider Jozua om zich dag en nacht te verdiepen in Gods Woord, d.w.z., om er 

veel over na te denken, zodat hij op geen enkele manier daarvan zal afwijken, maar zich zou houden aan alles wat erin 

geschreven staat. God beloofde dat alles wat hij ondernam voorspoedig zou verlopen.  
 

God beval koning David om niet met de verkeerde mensen om te gaan, maar om zijn Woord dag en nacht te 

overdenken. God beloofde dat David zou zijn als een boom geplant aan stromend water; hij zou op tijd vrucht dragen en 

zijn bladeren zouden niet verdorren; alles wat hij deed zou tot bloei komen. Dus, het overdenken van Gods Woord heeft 

een enorme invloed op je leven. Je leven zal opbloeien, je zult vruchtbaar zijn en alles wat je onderneemt zal 

voorspoedig zijn.  
 

6. De 5 principes voor Bijbelstudie. 
 

Bovengenoemde Bijbelverzen leren ons een aantal goede principes voor Bijbelstudie. 
 

 (1) Een kleine groep.  

Breng een kleine groep mensen bijeen met het doel om samen Bijbelstudie te doen. Het liefst eenmaal elke week. 
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(2) Beschouw de feiten.  

Welke feiten staan in dit Bijbelgedeelte? Let vooral op het raadsbesluit (wil, plan) van God en op de dingen die nuttig 

en opbouwend zijn.  
 

 (3) Leg de feiten uit.  

Stel vragen en luister naar elkaars gezichtspunt. Bespreek het Bijbelgedeelte met elkaar. Verklaar de moeilijke 

gedeelten. Zet uiteen waar het om gaat. Verklaar elk Bijbelgedeelte vooral in het licht van andere Bijbelgedeelten.  
 

 (4) Pas de waarheid toe.  

Denk na over wat God aan je wil zeggen: wat Hij wil dat je weet, gelooft, bent of doet. Breng het dan in praktijk.  
 

 (5) Formuleer je overtuiging.  

Formuleer je overtuigingen, trek je conclusies en maak, als het kan, een praktische toepassing.  
 

B. ILLUSTRATIE. DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN EEN CHRISTEN 

MET BETREKKING TOT DE BIJBEL 
 

 

 

1. Luister naar de Bijbel. 

    Lees Lukas 11:28; Openbaring 2:7 

2. Lees de Bijbel.  

    Lees Deuteronomium 17:18-20; Nehemia 8:8;  
    1 Timoteüs 4:13 

3. Bestudeer de Bijbel. 

    Lees Ezra 7:10; Handelingen 17:11 

4. Leer Bijbelverzen uit je hoofd.  

    Lees Psalm 119:9,11 

5. Denk na over de waarheden in de Bijbel.  

    Lees Jozua 1:8 

6. Maak toepassingen uit de Bijbel.  

    Lees Lukas 6:46-49; Johannes 14:21 

7. Onderricht de boodschap van de Bijbel  

    (geef het Woord door aan anderen).  

    Lees Kolossenzen 3:16; 2 Timoteüs 4:2 
 

Hoe meer je alle zeven praktische methoden met betrekking tot de Bijbel beoefent, hoe meer je zult groeien in 

geestelijke kennis, inzicht en wijsheid  
 

C. ZEVEN PRAKTISCHE MANIEREN OM MET DE BIJBEL OM TE GAAN 
 

De Dota discipelschap cursus leert je de belangrijkste waarheden in de Bijbel en hoe je de Bijbel praktisch kunt 

gebruiken. Je zult leren naar Gods Woord te luisteren, de Bijbel systematisch door te lezen, Bijbelstudie met anderen te 

doen, Bijbelverzen uit je hoofd te leren, Bijbelwaarheden te overdenken, het onderricht in de Bijbel toe te passen en de 

boodschap in de Bijbel door te geven aan anderen.  

Bespreek de zeven praktische methoden om met de Bijbel om te gaan.  
 

1. Luister naar Gods Woord, de Bijbel, gedurende je stille tijd.  
 

Leer te luisteren naar Gods Woord en het Woord van God te horen, (Romeinen 10:17), dat wil zeggen, niet alleen maar 

het voorlezen van de Bijbel te horen, maar echt te horen wat God tot je zegt. Verwacht dat God tot je spreekt en iets 

wezenlijks aan je te zeggen heeft! 
 

2. Lees de Bijbel elke dag. 
 

 (1) Lees de Bijbel helemaal door.  

Besluit om elke dag een, twee of drie hoofdstukken uit de Bijbel door te lezen. De Bijbel heeft 1187 hoofdstukken. Dus 

kun je de Bijbel helemaal lezen in één jaar als je elke dag drie hoofdstukken leest en op je vrije dag vijf.  
 

Maak gebruik van een Bijbel leesrooster (zie supplement 2 aan het einde van handleiding 1).  

Lees voor je stille tijd het gedeelte uit het Nieuwe Testament in je Bijbel leesrooster en lees ’s avonds een of beide 

gedeeltes uit het Oude Testament in je Bijbel leesrooster. Tijdens de Dota cursus lezen we allen elke week dezelfde 

Bijbelgedeelten, zodat we elkaar erover kunnen vertellen tijdens de uitwisseling.  
 

Maak gebruik van een Bijbel merksysteem terwijl je leest (zie supplement 3 aan het einde van handleiding 1). De tekens 

die je in de kantlijn van je Bijbel tekent, zullen je helpen Bijbelgedeeltes te vinden en bepaalde thema’s in de Bijbel te 

bestuderen. 
 

 (2) Lees de Bijbel samen met je gezin.  

Lees elke dag (bv. bij de hoofdmaaltijd) een Bijbelgedeelte samen met je gezin. Of lees om de beurt in het gezin een 

Bijbelgedeelte voor. Je kunt het ook met elkaar bespreken en samen erover bidden (Deuteronomium 6:4-9).  
 

  

1 
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(3) Lees de Bijbel voor aan anderen.  

Zoek gelegenheden de Bijbel hardop voor te lezen aan zowel niet-christenen als christenen (1 Timoteüs 4:13).  
 

3. Bestudeer de Bijbel elke week. 
 

 (1) Stel een Bijbelstudiegroep of discipelschap groep samen.  

Zoek een aantal mensen die graag Bijbelstudie in een kleine groep willen doen. Elk deelnemer bereidt de Bijbelstudie 

thuis voor. Wanneer jullie bijeenkomen, neemt iedereen deel aan de ontdekking, bespreking en toepassing van de 

waarheden in het Bijbelgedeelte. Spreek met elkaar af om wekelijks of elke 14 dagen bijeen te komen voor Bijbelstudie 

en gebed.  
 

 (2) Leer verschillende methodes om Bijbelstudie te doen.  

Er zijn methodes om een Bijbelvers, een Bijbelgedeelte, een Bijbelhoofdstuk, een Bijbelboek, een figuur in de Bijbel en 

een thema in de Bijbel te bestuderen.2 In de Dota cursus gebruiken we “de vijf stappen methode voor Bijbelstudie” om 

verschillende onderwerpen te bestuderen (zie supplement 4 aan het einde van handleiding 1).  
 

4. Leer geregeld Bijbelverzen uit je hoofd. 
 

Overdenk en leer geregeld een Bijbelvers uit je hoofd. Repeteer elke dag de eerder gememoriseerde Bijbelverzen (zie 

supplement 5 aan het einde van handleiding 1).  
 

5. Denk na over de waarheden in de Bijbel. 
 

Leer de waarheden in Bijbelverzen te overdenken. Christelijke meditatie is anders dan meditatie in de andere 

godsdiensten. In de andere godsdiensten is de mediterende persoon het object en middelpunt van zijn meditatie en 

probeer hij verenigd te worden met de kern van zijn ziel. Maar in christelijke meditatie is God Zelf en zijn woorden het 

Object en Middelpunt van de overdenking. Christelijke meditatie is altijd gericht op de Ander en is een dialoog tussen 

jezelf en God. Christelijke meditatie (overdenking) vind vooral plaats tijdens je stille tijd en memorisatie, maar ook 

tijdens je gebeden en Bijbelstudies. De vier stappen van christelijke meditatie zijn:  

 (1) denk na over de betekenis van woorden 

 (2) bid tot God over deze woorden 

 (3) breng deze woorden in verband met je eigen leven  

 (4) maak een aantekening van deze woorden (zie supplement 4 aan het einde van handleiding 1). 
 

6. Pas de waarheden in de Bijbel toe in je leven. 
 

Maak praktische toepassingen van de woorden in de Bijbel. 
 

 (1) Het doel van praktische toepassingen.  

God heeft de Bijbel gegeven, niet alleen om je kennis te vermeerderen, maar om je leven te veranderen!  
 

 (2) Mogelijke toepassingen.  

Denk na over welke waarheden in het Bijbelgedeelte toegepast kunnen worden in je eigen leven of in de maatschappij. 

Een waarheid in de Bijbel kan meerdere mogelijke toepassingen hebben. Stel jezelf de volgende vragen: 
 

• Is er een waarheid om te geloven? 

• Is er een bevel om te gehoorzamen? 

• Is er een belofte om te claimen? 

• Is er wijsheid om toe te passen?   

• Is er een houding of gedrag om te veranderen? 

• Is er een zonde om te vermijden? 

• Is er een voorbeeld om na te volgen? 

• Is er een boodschap om met anderen te delen? 
 

 (3) Persoonlijke toepassing.  

Vraag aan God wat Hij wil dat je weet, gelooft, bent of doet. Een toepassing is niet zo nodig iets wat je moet doen. 

Probeer realistische te zijn en maak een toepassing die je kunt uitvoeren, zeg binnen een week. Schrijf op wat God wil 

dat jij weet, gelooft, bent of doet.  
 

 (4) Vooruitgang in je persoonlijke toepassing.  

Vraag God elke dag tijdens je gebed je te helpen je persoonlijke toepassing uit te voeren. En vertel aan je mentor of 

groep hoe je vooruitgang maakt in de uitvoering van je toepassing. 
 

7. Geef de boodschap van de Bijbel door aan anderen. 
 

Leer te getuigen door wat je in de Bijbel gelezen of bestudeerd hebt of wat je uit het hoofd geleerd hebt aan iemand 

anders te vertellen. Geef de boodschap in de Bijbel door aan anderen door te vertellen, onderricht te geven, te 

verkondigen, te bemoedigen, terecht te wijzen of te waarschuwen.  

 

 

 

                                                           
2 Zie www.deltacursus.nl, studie 35 Bijbelstudie. 

 

http://www.deltacursus.nl/
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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.  
 

Of verdeel de groep in groepjes van twee of drie en bid met elkaar voor elkaar (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 de Bijbel op verschillende manieren te gebruiken! 

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

    18:21 – 21:46. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte  

    aantekeningen.  

3. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. (3) Efeziërs 2:1-22. Thema: Wie ben ik?  

    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 hoe je de Bijbel moet gebruiken.  

 


