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DISCIPELSCHAP.   LES 11 
 

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 MIJN HELPER 

 
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 en dankbetuiging aan God.  
Thema: God is mijn Helper.  

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

1. Soms helpt God je tegen je vijanden. 

 (1) Elk gelovige heeft vijanden.  

Elke gelovige heeft wel eens vijanden. Soms zijn er familieleden of vrienden, die jouw geloof in Jezus Christus 

afwijzen of er zelfs mee spotten. Soms heb je als gelovige te kampen met boze geesten, omdat je daar vroeger mee 

omging. Maar meestal zijn je grootste vijanden de zondige wereld met zijn verleidingen om je heen en je zondige 

natuur met zijn verkeerde verlangens binnen in je.  
 

God is onze Helper. Hij zegt: “Laat je niet uit het veld slaan, wees niet bang. De Heer, jullie God, zal jullie voorgaan en 

Hij zal voor jullie strijden!” (GNB). Hoe strijdt God voor je? Soms verwijdert Hij je vijanden en mag je toekijken en 

zijn overwinning zien.  
 (2) Soms verwijdert God onze vijanden.  

Lees 2 Kronieken 20:12-17,22-23. Soms strijd Hij voor ons en laat Hij toe dat wij alleen maar toekijken en Zijn macht 

en overwinning zien.  
 (3) Soms moeten we onze vijanden onder ogen zien en confronteren.  

Lees Lukas 6:27-28; 1 Petrus 2:21-23. Soms verwijdert God onze vijanden niet! Dan gebruikt Hij onze vijanden om ons 

te vormen en ons te leren onze vijanden lief te hebben, goed te doen en voor ze te bidden! Of Hij wil ons leren Zijn 

volgeling te zijn ook in heel moeilijke omstandigheden. Als onze reactie tegenover onze vijanden Hem behaagt, dan kan 

Hij zelfs onze vijanden ertoe brengen in vrede met ons te leven (Spreuken 16:7). Op andere keren rust God ons toe met 

een geestelijke wapenrusting om geestelijke strijd te voeren tegen de vijanden (Efeziërs 6:10-18).  
 

2. God helpt je in al je omstandigheden. 

Lees Deuteronomium 1:29-33; Hebreeën 13:5-6. Een reis door de woestijn of een leven in de woestijn is erg moeilijk! 

Het is heel warm overdag en ’s nachts heel koud. Er zijn weinig natuurlijke bronnen als water, voedsel en 

schuilplaatsen. Er is geen bescherming tegen vijandige aanvallen. Gods volk moest deze moeilijke omstandigheden 40 

jaar lang verdragen! En toch zegt God dat zij gezien hebben hoe God hen droeg, zoals een man zijn kind draagt, op heel 

de weg die zij gegaan zijn totdat zij hun bestemming bereikten. Vaak neemt God niet de moeilijke omstandigheden weg 

van je, maar Hij laat je ook niet in de steek. Je hoeft de moeilijkheden niet alleen te overwinnen. Hij draagt je door al de 

moeilijkheden heen. Terwijl Hij je draagt, traint Hij je om te vertrouwen op zijn nabijheid, wijsheid, macht, verlossing 

en hulp.  
 

3. God helpt je op je levensweg.  

Het is niet gemakkelijk om op reis te gaan zonder precies de route of weg te weten. Hoewel het einddoel van je 

levensreis bekend is, is de weg daarheen onbekend. Je hebt nog nooit eerder langs die weg gereisd of die 

omstandigheden meegemaakt! Maar God is je Gids, je Kaart en Kompas! God Zelf gaat voor je uit, wijst je de weg die 

je gaan moet en zoekt zelfs de rustplaatsen uit. Door je hand in Zijn hand te leggen, zal Hij je de weg wijzen, één stap 

per keer (Psalm 119:105). 
 

Aanbidding. 

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) God aanbidden als Degene die je helpt 
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2 UITWISSELEN (20 minuten)                [STILLE TIJDEN] 

JOHANNES 7:53 – 11:37 

 

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

(Johannes 7:53 – 11:37). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op 

wat hij vertelt.  

 

3 ONDERRICHT (70 minuten)            [GEMEENSCHAP] 

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR ELKAAR 
 

Hoe ga je als christenen met elkaar om? Wat is hét kenmerk van christelijke gemeenschap? Ofwel, wat is hét kenmerk 

van de omgang van christenen met elkaar? In Johannes 13:34-35 zegt Jezus: “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar 

lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat 

jullie mijn leerlingen zijn.” Hét kenmerk van christelijke gemeenschap is dus dat we elkaar liefhebben net zoals Jezus 

ons liefheeft. De liefde is het meest duidelijke kenmerk dat christenen en hun geloof van alle andere mensen en 

godsdiensten zou moeten onderscheiden! Deze liefde trekt mensen aan tot Jezus Christus en tot de christelijke 

gemeenschap! Maar wat is precies christelijke gemeenschap en hoe kan je de ander liefhebben zoals Jezus jou liefheeft? 

Het doel van deze studie is om na te denken over praktische manieren om lief te hebben. 
 

A. RELATIES IN DE CHRISTELIJKE GEMEENSCHAP 
 

1. De christelijke gemeenschap wordt gekenmerkt door relaties  

    met God en met mensen in het Lichaam van Christus. 

Met wie hebben christenen een vertrouwelijke omgang (gemeenschap)?  

Lees 1 Korintiërs 1:9 HSV; 1 Korintiërs 12:12-13 HSV; 1 Korintiërs 12:25; Efeziërs 3:12; 1 Johannes 1:3 HSV. 
 

Christenen hebben de mogelijkheid vertrouwelijk om te gaan met de Drie-enige God: met God de Vader, op basis van 

wat Jezus Christus tot stand gebracht heeft en door het werk van de Heilige Geest. Christenen hebben ook de 

mogelijkheid vertrouwelijke relaties met andere christenen in het Lichaam van Christus te hebben. 
 

Als christen kun je jezelf niet los denken van Jezus Christus of van de Gemeente (Kerk)! De Gemeente (Kerk) is het 

Lichaam van Christus, christenen zijn de leden van dat Lichaam en Christus is het Hoofd van dat Lichaam. Het 

Lichaam functioneert alleen wanneer de leden de wil van het Hoofd uitvoeren! Jezus Christus als Hoofd laat niet toe dat 

leden zich van het Lichaam afscheiden! Hij laat niet toe dat het Lichaam onafhankelijk van Hem gaat functioneren (zie 

Openbaring 3:14-22)!  
 

2. Christelijke gemeenschap wordt gekenmerkt door relaties in groepsverband. 

Wat zouden christenen kunnen doen als zij bij elkaar komen?  

Lees Handelingen 2:42; 5:42; Efeziërs 5:19; 1 Timoteüs 4:13. 
 

De meeste christenen komen regelmatig bij elkaar in grotere en kleinere groepen. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen 

ze over het evangelie en lezen of bestuderen ze de Bijbel. Zij aanbidden, zingen, maken muziek, praten en eten met 

elkaar. De grotere groep en de kleinere groepen zijn onontbeerlijk voor de christelijke gemeenschap. 
 

3. Christelijke gemeenschap wordt gekenmerkt door relaties  

    met verantwoordelijkheden aan elkaar. 

De beste manier om te begrijpen wat de christelijke gemeenschap is, is om te kijken naar de verantwoordelijkheden die 

we als christenen tegenover elkaar hebben. De Bijbel leert: “Heb elkaar lief”, “Onderwijs elkaar”, “Dien elkaar”, enz. 

Deze bevelen gelden voor alle christenen in de hele wereld. Alle christenen hebben dus dezelfde verantwoordelijkheden 

tegenover elkaar. En als christenen deze verantwoordelijkheden ook echt in praktijk brengen, hebben zij elkaar lief 

zoals Jezus hen liefheeft.  
 

Maar, wat zijn de verantwoordelijkheden die we als christenen tegenover elkaar hebben? Ze zijn verantwoordelijkheden 

op de volgende gebieden: de christelijke houding, het christelijke spreken en het christelijke handelen. Wij zullen deze 

verantwoordelijkheden bestuderen en suggesties geven voor mogelijke toepassingen van deze verantwoordelijkheden. 
 

B. DE KERNVERANTWOORDELIJKHEID: HEB ELKAAR LIEF 
 

De meest essentiële en hoogste norm voor de christelijke gemeenschap is dat christenen elkaar liefhebben evenals Jezus 

Christus hen liefheeft.  
 

1. Liefhebben is een bevel.  

Johannes 13:34-35. “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie 

elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. “Dit is een bevel van 

Jezus Christus en daarom geen optie! Christenen hebben geen keus; zij moeten liefhebben!  

1 Tessalonicenzen 3:12. “Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde overvloedig 

wordt ...” 
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2. Liefhebben is de norm en standaard.  

Christenen moeten liefhebben, niet zoals de wereld liefheeft, niet zoals niet-christenen elkaar liefhebben, maar evenals 

Jezus Christus hen liefheeft. Dit is de norm of standaard voor de liefde.  
 

3. De christelijke liefde vormt een driehoek. 
 

                     CHRISTUS 

 

 

 

 

              JIJ                          DE ANDER 
 

Zonder Christus heb je alleen een horizontale relatie met een ander onvolmaakt menselijk wezen, zoals alle relaties in 

deze wereld. Dan kun je de andere persoon niet liefhebben zoals Christus jou liefheeft! Dan kun je bijvoorbeeld de 

ander niet vergeven zoals Christus jou vergeven heeft. “Zonder Mij kun je niets doen!” (Johannes 15:5).  
 

Met Christus heb je eerst een verticale relatie met Christus waarin je de kracht krijgt lief te hebben zoals Hij jou 

liefheeft. En met Christus heb je een horizontale relatie met de ander die bepaald wordt door je verticale relatie met 

Christus. Met Christus kun je op een legerbende afstormen en de hoogste muur beklimmen (Psalm 18:30). 
 

4. God is de eerste  Die liefheeft. 

God heeft ons eerst lief gehad (1 Johannes 4:19). Hij had ons lief voor de grondlegging van de wereld (Efeziërs 1:4). 

Hij had ons lief voor we geboren werden, voor we het evangelie hoorden (Romeinen 10:14-17) en zelfs voor we 

begrepen wat zonde, gerechtigheid en oordeel inhield (Johannes 16:8-10).  
 

5. De liefde van Jezus Christus is onvoorwaardelijkheid en zelfopofferend. 

Jezus Christus heeft ons lief zoals een herder zijn schapen liefheeft, door de verlorenen te zoeken totdat Hij ze vindt en 

de zwakken en gewonden dicht tegen zijn hart vast te drukken en terug te dragen. Hij leidt ons naar grazige weiden en 

stille wateren. En Hij beschermt ons tegen leeuwen en beren (Johannes 10:9-10).  
 

Jezus Christus heeft ons lief zoals een ouder zijn of haar kind liefheeft met compassie (Psalm 103:13). Hij heeft ons lief 

zoals een vriend die altijd samen wil optrekken (Johannes 15:14). Hij heeft ons lief met een zelfopofferende liefde 

(Johannes 10:11). Ja, Hij heeft ons lief met een eeuwige, onveranderlijke liefde (Jeremia 31:3). De liefde van Jezus 

Christus is de norm en standaard voor de christelijke liefde.  
 

6. De liefde is een gave. 

Liefde is een bevel (en het moet gedaan worden), maar het is tegelijk een gave van de Geest van Christus (en kan dan 

ook gedaan worden) (Romeinen 5:5). Jezus Christus beveelt een christen nooit iets te doen zonder hem ook instaat te 

stellen het te doen!  
 

7. De liefde is aantrekkelijk.  

De christelijke liefde is de grootste aantrekkingskracht voor de mensen in de wereld. Juist vanwege de liefde die 

christenen voor elkaar hebben, zullen alle mensen in de wereld weten dat zij discipelen van Jezus Christus zijn.  
 

Mogelijk toepassingen. De liefde is geduldig, vriendelijk en niet verbitterd tegenover een persoon die je onrecht 

aandoet (zie 1 Korintiërs 13:4-8). Christenen horen liefde te betonen aan mensen die sociaal uitgestoten worden, 

hulpeloos zijn of zich vijandig gedragen. Christenen horen altijd het initiatief te nemen om lief te hebben en iets 

opbouwends voor de ander te doen of bereid te zijn om op een onzelfzuchtige en zelfopofferende manier een ander te 

dienen.  
 

C. EEN CHRISTELIJKE HOUDING TOT ELKAAR 
  

1. Romeinen 12:10.  

 (1) Verantwoordelijkheden. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. Acht de ander hoger 

dan jezelf. 

 (2) Mogelijke toepassingen. Innige liefde van broeders en zusters betekent dat je vertrouwen, diepe 

gevoelens en geestelijke eenheid alleen deelt met andere gelovigen in Jezus Christus. De ander hoger achten dan jezelf 

betekent dat je de woorden en daden van andere christenen altijd serieus neemt en accepteert, behalve als heel duidelijk 

is dat de ander kwaad spreekt of doet. Het houdt ook in dat je alleen goede dingen over de ander vertelt. 
 

2. Romeinen 13:8-10. 

(1) Verantwoordelijkheid. Doe je naaste geen kwaad. 

(2) Mogelijke toepassingen. Respecteer de relatie of het huwelijk van de ander. Gedraag je zo in het verkeer 

dat de ander zich veilig voelt. Bescherm de bezittingen van de ander alsof het je eigen bezittingen zijn. Gun de ander 

wat hij bezit en wees tevreden met wat je hebt. 
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3. Efeziërs 4:32a. 

 (1) Verantwoordelijkheid. Wees goed (vriendelijk HSV) voor elkaar en vol medeleven (en vergeef elkaar) 

 (2) Mogelijke toepassingen. Wees vriendelijk en teder zonder kritiek of afwijzing. Streef ernaar om 

manieren te vinden om de ander te helpen en zijn noden te verlichten. Heb medelijden met mensen die het moeilijk 

hebben. Barmhartigheid overwint het oordeel (Jakobus 2:13). Vergeving koestert geen wrok meer tegen de ander en 

doet alles om de relatie weer op te bouwen.  
 

4. Kolossenzen 3:13 (Efeziërs 4:2).  

(1) Verantwoordelijkheden. Verdraag elkaar en vergeef elkaar. 

(2) Mogelijke toepassingen. Verdraag de eigenaardigheden en zwakheden van de ander en waardeer tegelijk 

zijn sterke punten. Moedig de ander aan. Vergeef je medegelovige van harte zoals de Heer jou vergeven heeft (zie 

Hebreeën 8:12). Besef dat als je de ander niet vergeeft, God jou ook niet zal vergeven (Matteüs 6:14-15). Bid voor 

degene die je kwaad doet en neem het initiatief om op een positieve manier met hem om te gaan. 
 

5. Andere verantwoordelijkheden met betrekking tot onze houding.  

• Aanvaard elkaar (Romeinen 15:1-7) 

• Groet elkaar met een heilige kus (Romeinen 16:16) 

• Zet elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars en draag elkaar geen kwaad hart toe (Galaten 5:26) 

• Verdraag elkaar in liefde (Efeziërs 4:2).  

• Aanvaard elkaars gezag (Efeziërs 5:21) 

• Leef in vrede met elkaar (1 Tessalonicenzen 5:13) 

• Streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander (1 Tessalonicenzen 5:15) 

• Wees in de omgang met elkaar zo nodig de minste (1 Petrus 5:5-6) 
 

D. EEN CHRISTELIJKE MANIER VAN SPREKEN TOT ELKAAR 
 

1. Romeinen 14:13.  

 (1) Verantwoordelijkheden. Veroordeel elkaar niet langer. Geef elkaar geen aanstoot. Erger elkaar niet 

 (2) Mogelijke toepassingen. De zwakke in het geloof moet stoppen om de sterke in het geloof te bekritiseren 

of te veroordelen. De sterke in het geloof moet stoppen om op de zwakke in het geloof neer te kijken (te verachten). We 

moeten elkaar als christenen niet dwingen om ons geloof op dezelfde manier in praktijk te brengen of te beleven. 

Sommige christenen eten bepaald voedsel niet en anderen eten alles. Sommige christenen beschouwen bepaalde dagen 

als bijzonder en voor anderen zijn alle dagen gelijk. In plaats van elkaar hierom te veroordelen of te bekritiseren, 

behoren christenen de verscheidenheid onder christenen te waarderen en elkaar te bemoedigen. Roddel nooit over 

iemand anders, want het drijft vrienden uit elkaar (Spreuken 16:28).  
 

2. Kolossenzen 3:9. 

(1) Verantwoordelijkheid. Bedrieg elkaar niet. 

(2) Mogelijke toepassingen. Wees oprecht in relaties en eerlijk met geld. Spreek alleen de waarheid uit als je 

de ander daarmee opbouwt en het in liefde uitspreekt (Efeziërs 4:15,29). Beloof niet voor iemand te bidden als je niet 

van plan bent het te doen.  
 

3. Kolossenzen 3:16.  

(1) Verantwoordelijkheid. Onderricht en vermaan (waarschuw) elkaar in alle wijsheid 

(2) Mogelijke toepassingen. Elkaar onderricht geven is niet de verantwoordelijkheid van alleen priesters, 

dominees, voorgangers en leraren, maar de verantwoordelijkheid en het voorrecht van alle christenen. Onderricht elkaar 

in de huisgemeenten, kringen of groepen, door bijvoorbeeld wat je in je stille tijd geleerd hebt of tijdens de Bijbel studie 

ontdekt hebt aan elkaar te vertellen. Elke volwassen christen (een discipel) behoort anderen te leren om alles wat 

Christus bevolen heeft ook te doen (Matteüs 28:19-20; Kolossenzen 3:16; Hebreeën 5:11). De apostel Paulus was 

overtuigd dat christenen in staat zijn elkaar te onderrichten (Romeinen 15:14).  
 

Sommige volwassen christenen worden geroepen en aangesteld in het ambt van leraar in de gemeente (Matteüs 23:34;  

1 Timoteüs 3:2; 5:17; Titus 1:9; Jakobus 3:1).  
 

Sommige christenen krijgen de geestesgave van onderricht ten einde andere christenen toe te rusten ook onderricht te 

geven (Romeinen 12:7; 1 Korintiërs 12:28; Efeziërs 4:7-12).  
 

Christenen moeten ook rekening houden met valse leraren die de gemeente binnendringen (1 Timoteüs 1:3; 4:1-5; 2 

Petrus 2:1).  
 

Elkaar terechtwijzen betekent Gods Woord in het denken van de ander in te prenten door meditatie en memorisatie 

(Deuteronomium 6:6-7). Wijs elkaar terecht in waarheid en liefde, maar doe dat onder vier ogen (Matteüs 18:15).  
 

4. Hebreeën 10:24-25. 

(1) Verantwoordelijkheden. Spoor elkaar ertoe aan om lief te hebben en goed te doen. Moedig elkaar aan om 

naar de samenkomsten of bijeenkomsten te gaan. 
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(2) Mogelijke toepassingen. Spoor elkaar aan in liefdevolle relaties en opbouwende activiteiten in de 

wereldwijde Gemeente (Kerk) en in de plaatselijke gemeente. Neem elke week actief deel aan een of andere 

bijeenkomst met andere christenen (bijvoorbeeld een eredienst, een discipelkring, of een bediening (dienstbetoon) 

samen met anderen). 
 

5. Andere verantwoordelijkheden met betrekking tot ons spreken. 

• Vermaan elkaar (Romeinen 15:14).  

• Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen (Efeziërs 5:19) 

• Troost en bemoedig elkaar (1 Tessalonicenzen 5:11) 

• Wijs elkaar terecht (Hebreeën 3:12-13) 

• Spreek geen kwaad van elkaar (Jakobus 4:11) 

• Klaag niet over elkaar (Jakobus 5:9) 

• Belijd elkaar je zonden en bid voor elkaar (Jakobus 5:16) 
 

 E. HET CHRISTELIJKE HANDELEN TOT ELKAAR  
 

1. 1 Korintiërs 12:25. 

 (1) Verantwoordelijkheid. Verleen iedereen dezelfde zorg.  

 (2) Mogelijke toepassingen. Zet je door God gegeven vermogens (natuurlijke talenten, geestesgaven, 

bekwaamheden, ervaringen) en door God gegeven mogelijkheden in om anderen te dienen. Help de zwakken en 

ontwikkel de sterken zonder iemand voor te trekken. “Oordeel zonder aanzien des persoons” (Deuteronomium 1:17; zie 

Maleachi 2:9 NBG). “Handel zonder aanzien des persoons” (Deuteronomium 10:17). “U mag de rechtsgang niet 

beïnvloeden en niet partijdig zijn. U mag geen steekpenningen aannemen, want steekpenningen maken het oog van de 

wijze blind en de stem van de rechtvaardige vals” (Deuteronomium 16:19). 
 

2. Galaten 6:2 en Galaten 6:5.  

 (1) Verantwoordelijkheden. Draag elkaars lasten1 in de zin van moeilijkheden die van buiten komen”, maar 

draag wel je eigen “pak2 in de zin van persoonlijke verantwoordelijkheden”.  

(2) Mogelijke toepassingen. Steun de ander in de moeilijkheden die voor hem te zwaar zijn om alleen te 

dragen. Dergelijke “moeilijkheden” zijn tragedies, crisissen en verliezen. 
 

Maar ieder christen moet wel zijn eigen pak dragen. Zijn “pak” bestaat uit zijn eigen gedachten, gevoelens, houdingen, 

motieven, geloofsovertuigingen, behoeften, keuzen en waarden. Hij blijft verantwoordelijk voor zijn eigen woorden, 

reacties, daden en gedrag! Voor deze dingen is alleen hij verantwoordelijk. Een christen moet ook de 

verantwoordelijkheid voor wat hij met zijn tijd, bezittingen, talenten en lichaam doet zelf dragen. Niemand anders dan 

hijzelf is verantwoordelijk voor deze dingen. Hij blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en reacties. 
 

3. 1 Petrus 4:9.  

(1) Verantwoordelijkheid. Wees gastvrij voor elkaar. 

(2) Mogelijke toepassingen. Geef voedsel en onderdak aan christelijke arbeiders die op doorreis zijn. Stel je 

woning (of kamer, als je thuis woont en je ouders het goed vinden) open en beschikbaar voor bijeenkomsten met andere 

christenen. 
 

4. Andere verantwoordelijkheden met betrekking tot onze handelingen. 

• Was elkaars voeten (Johannes 13:14) 

• Dien elkaar in liefde (Galaten 5:13) 

• Help elkaar met de geestesgaven die je ontvangen hebt (1 Petrus 4:10-11) 

• Wees verbonden met elkaar. Ga met elkaar om door in het licht te wandelen (1 Johannes 1:7) 

 

F. BRENG JE VERANTWOORDELIJKHEDEN IN PRAKTIJK 
 

1. Samenvatting van de christelijke verantwoordelijkheden. 

Christelijke gemeenschap bestaat uit het in praktijk brengen van “de verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar” 

(dat wil zeggen, van de genoemde verantwoordelijkheden ten aanzien van elkaar op de gebieden van je houding, je 

spreken en je handelen).Laat daarom de liefde je grootste onderscheidingskenmerk zijn!  
 

2. Maar: maak van de verantwoordelijkheden geen nieuwe wetten! 

De verleiding, waar christenen voor moeten oppassen, is natuurlijk om deze verantwoordelijkheden om te zetten in een 

lijst van christelijke wetten die je maar heel moeilijk allemaal kunt houden. Geen enkele christen kan al deze christelijke 

verantwoordelijkheden tegelijk in praktijk brengen! God vraagt gelukkig ook niet van ons dat we al die 

verantwoordelijkheden allemaal in een keer kunnen dragen. God verwacht wel dat je steeds in een of meer van deze 

verantwoordelijkheden blijft groeien. Hierbij moet je rekening blijven houden met je persoonlijke roeping en de gaven, 

die God je daartoe gegeven heeft. 

                                                           
1 Grieks: to baros, last, druk (bv. van verzoekingen), gewicht (bv. van moeilijkheden die van buiten komen)  
2 Grieks: to fortion, lading (van een schip), zware pak (in je rugzak), je bemoeien met je eigen zaken/verantwoordelijkheden 
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3. Oefening.  

Suggestie. Kies één of twee van de christelijke verantwoordelijkheden en oefen je daarin, zeg voor een maand.  
 

4. Opvoering.  

Een tweede suggestie. Verdeel je groep in groepjes van drie of vier mensen en elk groepje bedenk een twee minuten 

durende opvoering over een van de christelijke verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar. Speel dit dan om de 

beurt voor de andere groepsleden. 

 

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 om de christelijke verantwoordelijkheden tot elkaar te oefenen.  

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

    11:38 – 14:31. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte  

    aantekeningen.  

3. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. (6) Johannes 15:1-17. Thema: Hoe draag ik vrucht?  

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

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

5. Houd je notities bij. Deze keer over aanbidding van God, je stille tijd en de christelijke verantwoordelijkheden in  

    de omgang met elkaar.  

 

 


