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DISCIPELSCHAP.    LES 8 
 

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 25:14 – 28:20 

 

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

(Matteüs 25:14 – 28:20). 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] 

(4) 1 JOHANNES 1:9 

 

A. MOTIVATIE (voor Bijbel memorisatie) 
 

Lees Matteüs 22:23-33,41-46. 

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

te leren?  

Aantekening. Bijbelgedeelten die je uit je hoofd geleerd hebt zullen je in staat stellen valse leerstellingen te 

ontmaskeren en te weerleggen. 
 

B. MEDITATIE (over een Bijbelgedeelte) 
 

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

memorisatiekaartje.  
 

(4) Zekerheid van vergeving  

1 Johannes 1:9 HSV 

  

 
 

Als wij onze zonden belijden: 

Hij is getrouw en rechtvaardig 

om ons de zonden te vergeven 

en ons te reinigen van alle 

ongerechtigheid. 

1 Johannes 1:9 HSV 

  

1 Johannes 1:9 HSV 

 

 

NBV. “Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen 

van alle kwaad.” 
 

1. Het is mijn verantwoordelijkheid mijn zonden te belijden.  
 

Het woord “belijden” betekent in de oorspronkelijke taal “hetzelfde zeggen (als God)” (Grieks: homologeó), of “God 

gelijk geven” wanneer Hij je een zonde laat zien. Wanneer jij je zonden belijdt ben je het eens met wat de Bijbel erover 

zegt. Je vertelt aan God de verkeerde dingen die je gedaan hebt en de goede dingen die je nagelaten hebt te doen.  
 

2. Het is Gods verantwoordelijkheid te vergeven en te reinigen.  
  

 (1) Wanneer God onze zonden vergeeft,  

        neemt Hij zowel de schuld als de schande die de zonde brengt weg. 

Jezus Christus stierf als een zoenoffer voor onze zonden, d.w.z., Hij nam Gods rechtvaardige verbolgenheid (boosheid) 

tegen onze zonden van ons weg (Romeinen 3:25; Psalm 32:5). We zijn niet langer schuldig in zijn ogen en we hoeven 

ons ook niet langer te schamen voor ons zondige verleden. God zal nooit onze zonden in herinnering brengen (Micha  

7:18-19; Hebreeën 8:12) en Hij zal ons nooit verdoemen voor de zonden uit ons verleden (Johannes 5:24). Hij geeft ons 

een volkomen rechtvaardige staat (status, positie) en verwelkomt ons in zijn familie (Lukas 15:20-24). 
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(2) Wanneer God onze zonde vergeeft,  

     neemt Hij ook de gevolgen van onze zonde weg.  

Alle zonden hebben gevolgen die ons niet alleen onrein, maar ook zwak maken. Hij reinigt ons geweten (Hebreeën 

9:14) en vernieuwt ons denken en gedrag (Psalm 51:12-14). Hij geeft ons weer het vermogen recht of rechtvaardig te 

leven. 
 

(3) Wanneer God onze zonde vergeeft,  

     neemt Hij ook de macht en heerschappij van de zonde over ons weg.  

Hij bevrijdt ons van de verslavende gewoonten, zodat wij weer in staat zijn de leden van ons lichaam aan God te wijden 

als werktuigen of wapens van gerechtigheid en heiliging (Romeinen 6:6,13,19).  
 

3. God is getrouw en rechtvaardig. 
 

 (1) God is billijk (rechtvaardig en heilig)  

en daarom kan Hij ook verzoening voor zonden doen en vergeving schenken voor alle gedane zonden!  
 

 (2) God is trouw  

en daarom heeft Hij verzoening voor zonden gedaan en vergeving voor alle gedane zonden geschonken! Hij heeft de 

voorwaarde en belofte in 1 Johannes 1:9 gesproken. God is geen leugenaar (Numeri 23:19). Jij mag met 100% 

zekerheid verwachten dat Hij zal doen wat Hij gesproken heeft!  
 

Elke keer als je een zonde begaat, moet je het zo gauw mogelijk aan God belijden en Hij zal je vergeven en je reinigen.  
 

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

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

 

4 BIJBELSTUDIE (70 minuten)             [LEVENSVRAGEN] 

(4) WAAROM BEN IK HIER? EFEZIËRS 4:17 – 5:17 

 

Maak gebruik van de vijf stappen methode en doe samen Bijbelstudie uit Efeziërs 4:17 – 5:17.  
 

STAP 1. LEES.        GODS WOORD 

Lees. We gaan Efeziërs 4:17 – 5:17 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. 
 

Ontdekking 1. Het is belangrijk Gods wil te kennen.  
 

Efeziërs 4:30 zegt, “Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd.” Efeziërs 5:10 zegt, “Onderzoek wat de wil van de Heer 

is.” En Efeziërs 5:17 zegt, “Probeer te begrijpen wat de Heer wil.” Het is een feit dat God erg geïnteresseerd is in hoe ik 

elke dag leef. Hoe ik leef kan God diep bedroeven en mishagen. Als ik leugens vertel, steel, een kort lontje heb, vecht, 

vloek en kwaad bedenk, dan maak ik de Geest van God erg bedroefd! Dan is God helemaal niet blij met mijn leven.  
 

Maar het tegengestelde is ook waar. Als ik de waarheid spreek, eerlijk ben, zelfbeheersing heb, werk en kan delen, 

mensen vergeef en opbouw, dan geef ik God veel vreugde! Dan is God blij met mijn leven. Het is om die reden dat de 

Bijbel zegt, “Probeer te begrijpen wat de Heer wil.” Hoe beter ik Gods wil begrijp en uitvoer, hoe groter vreugde ik 

Hem verschaf.  
 

Het antwoord op de vraag, “Waarom ben ik hier op de aarde en op deze plek?” is: “Ik ben hier op de aarde en op deze 

plek om Gods wil te kennen en God blij te maken (te behagen) met hoe ik leef.” Zijn wil hoe ik hoor te leven wordt in 

de Bijbel geopenbaard. Maar hoe ik leef is volledig mijn verantwoordelijkheid! 
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Ontdekking 2. Het is belangrijk hoe ik leef (hoe ik me gedraag).  
 

De brief aan de Efeziërs gebruikt het woord “wandelen” in de zin van “leven”, “zich gedragen”, “de weg van .... gaan” 

zeven keer. De NBV vertaalt het woord met “de weg van ... (bv. goede werken) gaan” en de HSV vertaalt het woord 

met “wandel in .... (bv. goede werken).”  

 (1)  Efeziërs 2:2 zegt dat toen wij nog niet in Jezus Christus geloofden, wij de weg van de wereld en de duivel 

gingen.  
 

 (2) Efeziërs 2:10 zegt dat nadat wij in Jezus Christus geloofden wij geschapen zijn om de weg van goede 

werken te gaan.  

• In Efeziërs 4:1 vraagt Paulus christenen “dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen”.  

• In Efeziërs 4:17 zegt hij met klem: “Ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden.”  

• Efeziërs 5:2 zegt, “Ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft”.  

• Efeziërs 5:8 zegt, “Ga de weg van de kinderen van het licht.”  

• En Efeziërs 5:15 zegt, “Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige 

mensen.” God maakt heel duidelijk hoe Hij wil dat ik (en andere mensen) elke dag hoor te leven. Geen wonder dat 

het boek Handelingen spreekt over christenen als “aanhangers van de Weg” (Handelingen 9:2).  
 

Het antwoord op de vraag, “Waarom ben ik hier?” is: “Ik ben hier op de aarde en deze plek om in overeenkomst met 

Gods wil te leven.” God wil dat ik niet langer als de niet-christenen leef, maar duidelijk zichtbaar als een christen leef. 

In 1 Korintiërs 10:31 zegt Paulus, “Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God.” God heeft 

mensen geschapen om te leven zoals Hij dat wil, niet zoals zij zelf willen. Als mensen ervoor kiezen te leven in 

overeenkomst met Gods wil, verheugt God Zich. Maar als mensen leven zoals zij zelf willen, dan is God bedroefd en 

zal Hij hen uit zijn Koninkrijk verwijderen (Matteüs 13:41-42). Wereldse spreuken als “Alles moet kunnen” en “Just do 

it” zijn enorme leugens!  
 

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 Efeziërs 4:17 – 5:17 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. 
 

4:17 

Vraag 1. Wat betekent, “Ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denken”? 
 

Aantekeningen. “De heidenen” zijn mensen die nog niet in Jezus Christus geloven. De Bijbel zegt dat alle pogingen 

van de heidenen om geluk te vinden in teleurstelling eindigen. Het leven van heidenen is een lange serie van 

verwachtingen die nooit vervuld worden! Zij jagen dingen na, maar bereiken ze nooit. Zij bloeien, maar dragen geen 

vrucht. Zij leven zonder blijvend resultaat. Prediker beschrijft het leven van niet-christenen als volgt, “Alle rivieren 

stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren om, ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen, 

en beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen 

van een mens kijken, en vinden geen rust, zijn oren horen, en ze blijven horen” (Prediker 1:7-8). “Alles wat mijn ogen 

vroegen heb ik ze gegund, elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het gegeven, en ik genoot naar hartenlust van al 

het goede dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn gezwoeg. Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had 

nog eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht 

en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon” (Prediker 2:10-11). Mensen zonder de God van de 

Bijbel zijn mensen die dingen bedenken die hun nooit kunnen bevredigen.  
 

 

4:18 

Vraag 2. Waarom zegt de Bijbel dat “duisternis in de geest van heidenen heerst”?  
 

Aantekeningen. Bij de schepping had de mens kennis van de Levende God. Hij leefde niet in duisternis en was niet 

onkundig met betrekking tot de relatie tot God. Maar na de zondeval begonnen mensen geleidelijk God te vergeten 

omdat zij onafhankelijk van God gingen leven. Telkens wanneer God tot hen sprak, bijvoorbeeld door Noach en 

Henoch, verhardden zij hun hart.  
 

Telkens wanneer mensen volharden kwaad te doen, geeft God hen over aan het lijden onder de gevolgen van hun 

kwaad. Omdat de heidenen God niet de eer en dank brengen die Hem toekomt, worden hun overpeinzingen volkomen 

zinloos en hun onverstandige hart verduisterd. Omdat zij de majesteit van de onvergankelijke God inwisselen voor 

afgodsbeelden, levert God hen uit aan zedeloosheid. Omdat zij de waarheid over God inwisselen voor de leugen, levert 
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God hen uit aan onterende verlangens en ontucht. Omdat zij het beneden hun waardigheid achten God te erkennen, 

levert God hen over aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is (Romeinen 1:24,26,28). De 

heidenen verharden hun hart tegen God en daarom laat God toe dat hun hart inderdaad verhard word. Zij oogsten wat zij 

zaaien. God verhardt wie zich tegen God verhardt. Heidenen worden verhard door hun eigen toedoen. Zij willen niet 

over God denken en daarom verblind God hun zicht op God. Ze zijn zelfs blind ten aanzien van het feit dat zij blind zijn 

(Johannes 9:40-41)! Mensen die volharden om zonder God te leven beseffen niet eens dat zij zonder God leven. Zij zijn 

“onkundig” over de levende God. Ze leven in duisternis.  
 

 

4:22-24 

Vraag 3. Hoe leg je de oude mens af en trek je de nieuwe mens aan? 
 

Aantekeningen. De twee werkwoorden “afleggen” en “aantrekken” duiden niet op “een voortgaand proces”, maar op 

“een eenmalige gebeurtenis” die plaatsvindt bij de wedergeboorte. Niet-christenen kunnen maar eenmaal in hun leven 

tot bekering komen. Bij hun bekering leggen zij de oude mens eens voor altijd af en doen zij de nieuwe mens eens voor 

altijd aan. De oude mens (de niet-christen) was onkundig aangaande de God van de Bijbel en in het duister aangaande 

zijn eigen verkeerde levenswijze. Maar de nieuwe mens (de wedergeboren christen) kent de Levende God en leeft in 

overeenstemming met Gods wil. Bij de bekering trekt een mens zijn oude identiteit uit en trekt hij zijn nieuwe identiteit 

aan. Zijn nieuwe identiteit is: “Ik ben in Jezus Christus en nooit meer alleen!” Zijn “leven ligt met Christus verborgen in 

God” (Kolossenzen 3:3).  
 

Maar dit eens voor altijd begin moet leiden tot een levenslang proces van zonden belijden en afleggen enerzijds en van 

de kenmerken van Christus aandoen anderzijds. Wat zijn dingen die een mens moet afleggen? De Bijbel zegt het 

volgende af te leggen: leugens, boosheid (een kort lontje), diefstal, vechten, kwaadspreken, seksuele immoraliteit, 

hebzucht en elke ander vorm van kwaad. En wat zijn de dingen die een mens moet aandoen? De Bijbel zegt het 

volgende aan te doen: de waarheid spreken, boosheid beheersen, met eigen handen werken, mededeelzaamheid, 

vriendelijkheid, barmhartigheid, vergevingsgezindheid, liefde, dankbaarheid, kennis van Gods wil en wijsheid hoe te 

leven.  
 

 

4:26 

Vraag 4. Wat betekent: boos worden zonder te zondigen?  
 

Aantekeningen. Sommige christenen denken dat een christen nooit boos mag worden. Zij denken dat alle vormen van 

boos worden zondig zijn. Andere mensen denken dat je altijd boos mag worden, omdat boosheid niet zondig is. Beide 

standpunten zijn fout.  
 

De Bijbel zegt dat je wel boos mag worden, maar daarbij niet mag zondigen! Boosheid op zichzelf genomen hoef niet 

zondig te zijn, omdat God (Christus) ook boos kan worden. Gods boosheid is zijn rechtvaardige en heilige 

verbolgenheid over alle vormen van kwaad. Daarom mogen christenen ook verbolgen (boos) worden over alle vormen 

van onrecht die mensen spreken en doen. Zulk boosheid is “rechtvaardige boosheid”. Rechtvaardige boosheid beperkt 

zich altijd tot de persoon of zaak in kwestie en drukt zich altijd op een aangename en volkomen beheerste wijze uit. 

God (Romeinen 1:18; Romeinen 2:5-6; Hebreeën 12:6) en Jezus Christus (Matteüs 21:12; Johannes 2:15-16) drukken 

hun boosheid uit in gepaste straf.  
 

Maar wanneer mensen boos worden, beperken zij het meestal niet tot de persoon of zaak in kwestie. Zij kunnen hun 

emoties niet beheersen. Dan drukken zij hun boosheid uit op een onaangename en onbeheerste wijze. Zulk boosheid is 

“zondige boosheid”. Zondige boosheid haalt oude koeien uit de sloot (haalt onrecht van lang geleden weer te 

voorschijn). Zondige boosheid toont afwijzing op het gezicht, spreekt hatelijke woorden of doet wraakzuchtige daden. 

Zondige boosheid blijft onvergevingsgezind, wraakzuchtig, gebruikt beledigende taal en geweld. Het vergt veel genade 

van God een zondaar lief te hebben, terwijl je zijn zonde haat.  
 

 

4:26 

Vraag 5. Wat betekent het “de zon niet onder te laten gaan over je boosheid”? 
 

Aantekeningen. Sommige mensen blijven voor jaren boos op iemand anders. Zij willen niet vergeven en kunnen 

daarom niet vergeven. Zij koesteren een lange lijst van onrecht die anderen tegen hen gedaan hebben en spreken 

aanhoudend kwaad over deze mensen. Zij willen steeds hun gelijk bij iedereen halen. Zij blijven verbitterde mensen en 

besmetten veel mensen in hun invloedsfeer met hun bitterheid (Hebreeën 12:15).  
 

Maar in de Bijbel betekent “zonsondergang” het einde van de dag. De nieuwe dag begint met het aanbreken van de 

avond. De Bijbel zegt dat een christen alleen dezelfde dag boos mag blijven. Voor het einde van de dag hoort hij de 

ander te vergeven, zich met de ander te verzoenen en niet meer op de zaak terug te komen. “De barmhartigheid 

overwint het oordeel” (Jakobus 2:13)!  
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4:27 

Vraag 6. Hoe kun je de duivel een kans geven? 
 

Aantekeningen. De Bijbel verbindt Efeziërs 4:26 met Efeziërs 4:27. Je geeft de duivel een kans, niet om in je lichaam 

te komen (want dat is voor een christen niet mogelijk), maar een kans om schade de toen in je leven. Vooral door boos 

te worden, een wrok te koesteren, of haat of geweld geef je de duivel een kans om dingen in je leven en relaties volledig 

kappot te maken. Daarom moeten christenen leren snel te vergeven. Daarom zegt Efeziërs 4:32 dat een christen een 

overtreder moet vergeven zoals God hem vergeven heeft door wat Jezus Christus voor hem gedaan heeft.  

 

Efeziërs 6:11 voegt hieraan toe, “Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de 

duivel.” De duivel zal elk mogelijke truc bedenken om een christen ten val te brengen. Hij kan je boosheid aangrijpen 

en veranderen in beledigende woorden en gewelddadig gedrag. Hij kan je hebzucht aangrijpen en veranderen in diefstal 

of corruptie. Hij kan je vrees aangrijpen en veranderen in leugenachtig gedrag. Daarom zegt de Bijbel, “Onderwerp u 

dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten” (Jakobus 4:7).  
 

 

4:29 

Vraag 7. Hoe spreek je opbouwende woorden die goed doen aan wie ze horen? 
 

Aantekeningen. Het boek Spreuken in de Bijbel leert je hoe je moet spreken op een manier die anderen opbouwt. Je 

moet goed nadenken voor je je mond opent en een antwoord geeft. Je moet leren de juiste woorden op de juiste tijd te 

spreken. Alleen vriendelijke woorden doen woede bedaren (Spreuken 15:28,23,1). Efeziërs 4:15 zegt, “Dan zullen we, 

door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar Hem die het hoofd is: 

Christus.” En Efeziërs 4:29 zegt, “Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig 

opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.”  
 

Dus drie principes voor spreken zijn:  

 (1) “Is het waar?” Indien niet, moet je niets zeggen. 

(2) “Is het opbouwend?” Als het waar is, maar de ander niet opbouwt, zeg dan niets. 

(3) “Is het liefde?” Zelfs als het waar is en de ander opbouwt, maar niet in liefde gezegd kan worden, blijf dan 

liever stil. Als je ongeduldig, onvriendelijk, kritisch, arrogant, boos of aanstotelijk bent, kun je beter zwijgen.  
 

 

5:7 (HSV) 

Vraag 8. Welke soort mensen moeten niet onze metgezellen worden? 
 

Aantekeningen. Christenen leven in een zondige en gebroken wereld, maar moeten niet zoals de wereldse mensen 

worden (Johannes 17:11,16). Christenen mogen niet metgezellen worden van mensen in de wereld die seksueel 

immoreel en hebzuchtig leven of dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal spreken. Christenen moeten als zout 

en licht tussen de niet-christenen leven (Matteüs 5:13-16). Zout bewaart tegen bederf, geneest en geeft smaak. Licht 

ontmaskert wat verkeerd is, openbaart wat recht is en maakt alles mooi en aantrekkelijk. Christenen mogen niet 

deelnemen aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar moeten die juist ontmaskeren (Efeziërs 5:11). 

Christenen moeten niet metgezellen zijn van ongehoorzame christenen (1 Korintiërs 5:9-13)!  
 

 

Vraag 9. Wat denk je is de bijdrage van Efeziërs 4:17 – 5:17 tot jouw leven?  
 

Aantekeningen. Efeziërs 4:17 – 5:17 leert mij waarom ik hier op aarde en hier op deze plak ben. De zin en betekenis 

van mijn leven is om een zichtbaar voorbeeld te zijn van hoe God wil dat mensen leven (wandelen, zich gedragen). Het 

nieuwe leven waartoe God me roept (Efeziërs 4:1), geeft Hem vreugde en brengt Hem glorie. Het nieuwe leven is 

helemaal anders dan het leven van niet-christenen (Efeziërs 4:17; 2:2). Het nieuwe leven heeft de oude mens afgelegd 

en de nieuwe mens aangedaan. Het nieuwe leven bestaat uit waarheid, gerechtigheid en heiligheid (Efeziërs 4:22-24), 

liefde (Efeziërs 5:2), licht (Efeziërs 5:8) en wijsheid (Efeziërs 5:15). Efeziërs 4:17 – 5:17 geeft mij een doel voor mijn 

leven en leert mij dat mijn leven volkomen zinvol is!  
 

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 Efeziërs 

4:17 – 5:17.  

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.) 
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1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Efeziërs 4:17 – 5:17.  
 

4:17-19. Let op hoe niet-christenen leven en durf heel anders dan zij te leven.  

4:24. Bedenk hoe waarheid, gerechtigheid en heiligheid steeds meer je leven kan kenmerken. 

4:25. Geef elke vorm van leugen op. Spreek altijd alleen de waarheid.  

4:26. Leer je boosheid (korte lontje) te beheersen. Blijf niet lang boos. 

4:27. Wees voortdurend op je hoede, want de duivel zoekt je zwakke plek op.  

4:28. Werk voor je eigen onderhoud. 

4:28. Deel wat je hebt met de armen. 

4:29. Bouw een ander op met je spreken. 

4:30. Wees fijngevoelig en bedroef de Heilige Geest niet. 

4:31. Laat alle wrok, drift en boosheid varen. 

4:32. Wees traag in het kwaad worden, maar snel in de overtreder te vergeven (Jakobus 1:19-20). 

5:1. Leer God steeds beter kennen en volg zijn voorbeeld na. 

5:2. Leer hoe je als een christen lief moet hebben.  

5:3-7. Mijd mensen die dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal uitslaan. Mijd ongehoorzame christenen.  

5:8-14. Ontmasker de duisternis in je eigen leven en in die van anderen. 

5:15-17. Leer wijs worden door Gods wil te doen. 
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Efeziërs 4:17 – 5:17.  
 

Ik wil leven in het besef dat God aanwezig en nabij is. Ik wil Hem behagen. Ik wil vooral mijn boosheid leren 

beheersen en wil mijn vergeving van de overtreder niet onnodig uitstellen.  
 

Ik wil de weg bewandelen die God blij maakt. Ik wil vooral verkeerde dingen blijven afleggen en de rechte dingen in 

praktijk brengen. Dit vergt oefening totdat het een gewoonte in mijn leven wordt.  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

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

Efeziërs 4:17 - 5:17.  

(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 laat de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om een persoonlijke toepassing te maken. 

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

   1:1 – 4:22.  

    Maak gebruik van je uitgekozen Bijbelvers of favoriete waarheid methode.  

3. Memorisatie. Overdenk en leer uit je hoofd: (4) Zekerheid van vergeving. 1 Johannes 1:9.  

    Repeteer elke dag je eerste vier memorisatieverzen.  

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.  

 


