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DISCIPELSCHAP.    LES 13 
 

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 DE ENIGE GOD EN DE ENIGE VERLOSSER 

 
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: De God van de Bijbel is de enige God en de enige Verlosser.  

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

1. Exodus 20:2-3. God verbiedt elk mens een ander “god” te aanbidden dan de HEER. De HEER is de God die Zich in 

de Bijbel (de profeten, Jezus Christus en de apostelen) heeft geopenbaard. Hij verlost van zonde en slavernij.  

2. Jesaja 9:6-7. Zonder zijn goddelijke natuur af te leggen, neemt God de menselijke natuur aan in Jezus Christus  

(2 Korintiërs 1:3). “De God en Vader van Jezus Christus” betekent: “de God die Zich op een unieke manier in Jezus 

Christus heeft geopenbaard”. Vergelijk God die Zich in vuurvlammen en in de Engel van de HEER heeft geopenbaard 

(Exodus 3:2; Exodus 19:18).  

3. Jesaja 40:18. De HEER is onvergelijkbaar! Alle goden van de andere godsdiensten kunnen helemaal niet met de 

HEER vergeleken worden!  

4. Jesaja 42:8. De HEER zal zijn majesteit (zijn goddelijke attributen, aanwezigheid en eer) met geen “god” van de 

andere godsdiensten delen.  

5. Jesaja 43:10b-11. De HEER, de God die Zich in de Bijbel heeft geopenbaard, is de enige levende God. Buiten Hem 

bestaat geen “god” en ook geen “verlosser”!  

6. Jesaja 44:6-8. De HEER is van het begin tot het einde de enige God die bestaat. Buiten Hem is er geen “god”! 

Hoewel er vele demonen zijn die aanspraak maken “goden” te zijn, hebben zij nooit kunnen vertellen wat er in het 

verleden gebeurde en kunnen zij ook niet voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren.  

7. Jesaja 45:18-21a. Alleen de HEER is God en Schepper. Er is geen ander! Hij heeft niet in het verborgene 

gesproken. Integendeel, Hij heeft gedurende meer dan 1500 jaar in de menselijke geschiedenis dezelfde boodschap 

gesproken tot ongeveer 40 profeten en apostelen en wel in verschillende landen en talen! Hij alleen kondigt lang van 

tevoren aan wat er gaat gebeuren. Geen ander “god” heeft dat ooit gedaan of kan dat doen.  

8. Jesaja 45:21b-23. Er is geen levende God buiten de HEER. Dus “de goden” van de andere godsdiensten bestaan 

alleen in het denken van mensen die ze verzonnen hebben en zijn niet hetzelfde als de God van de Bijbel! Alleen de 

God van de Bijbel is de rechtvaardige God en Verlosser. Dus “een god” van de andere godsdiensten in nooit 

rechtvaardig en kan ook niemand “verlossen”. Daarom moeten alle mensen op aarde tot de God van de Bijbel 

terugkeren en zich laten redden. Hoe dan ook, uiteindelijk zullen alle knieën voor Hem buigen en alle tongen zullen met 

overtuiging of met spijt belijden dat de God die Zich in Jezus Christus heeft geopenbaard inderdaad de enige ware God 

is (Filippenzen 2:9-11)!  
 

Aanbidding  

Laat iedereen in de kring om de beurt kort met zijn voorgelezen Bijbelvers God aanbidden als de enige God en de enige 

Verlosser.  

 

2 UITWISSELEN (20 minuten)               [STILLE TIJDEN] 

JOHANNES 15:1 – 18:27. 

 

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

(Johannes 15:1- 18:27). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat 

hij vertelt.  
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4 ONDERRICHT (70 minuten)                   [EVANGELIE]    

EVANGELIE EN GETUIGENIS DOORVERTELLEN 
 

A. DE BOODSCHAP VAN HET EVANGELIE 
 

De boodschap van het evangelie is het goede nieuws over het plan van God, het probleem van de mens, de oplossing 

van God en het antwoord van de mens als hij verlost wil worden. Gods oplossing voor het probleem van de mens is 

Jezus Christus. Gods vereiste antwoord om verlost te worden is geloof in Jezus Christus en wat Jezus Christus voor de 

mens gedaan heeft. Leer eerst de boodschap van het evangelie te begrijpen en aan iemand anders door te vertellen.  
 

1. De brugillustratie. 
 

Leer en oefen. Help studenten om de brug illustratie te begrijpen en uit het hoofd te leren. 

Laten zij daarna oefenen om de boodschap van het evangelie met behulp van deze illustratie aan een ander door te 

vertellen. 

Lees de Bijbelgedeelten één voor één.  

Ontdek en bespreek. (I) De waarheid over GOD. (II) De waarheid over de MENS. (III) De waarheid over CHRISTUS. 

(IV) De waarheid over VERLOSSING. En (V) De waarheid over HET NIEUWE LEVEN. 
 

                                                                                  (I) Gods PLAN 

  1. Romeinen 1:19-20 God heeft Zichzelf geopenbaard. Je kunt God kennen. 
  2. 1 Johannes 1:5-6   God is licht. Als je God wil kennen, moet je in het licht komen. 

  3. 1 Johannes 4:8   God is liefde. Als je God wil ervaren, moet je zijn liefde ontvangen en doorgeven. 

  4. Genesis 1:27  God schiep je met dezelfde karakter eigenschappen als Hij, dus zonder kwaad. 
  5. Jesaja 43:7  God schiep je om voor Hem te leven, niet voor jezelf.. 
 

   ZONDE 

 
  

 

               DE MENS 

       

  De BRUG naar  

 

   GOD 

 

is CHRISTUS 

 

 

                              GOD 

(II) Het PROBLEEM van de 

mens (zijn verloren toestand) 
 

6. Jesaja 59:1-2  
Zonde brengt scheiding van God.  

7. Romeinen 1:18,28-32  

Zonde is goddeloosheid en 
ongerechtigheid. 

8. Romeinen 6:23  

De zonde leidt naar de dood. 

9. Hebreeën 9:27  

Na de dood komt het oordeel. 
10. Romeinen 3:23  

Alle mensen hebben gezondigd en 

voldoen niet aan Gods vereiste 
standaard van gerechtigheid. 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

            

 (IV) Gods vereiste ANTWOORD 

om verlost te worden is geloof 
 

16. Johannes 5:24  
Wie hoort en gelooft  

- heeft eeuwig leven! 

- wordt niet veroordeeld! 
- is van de dood overgegaan naar het  

  leven! 

17. Johannes 1:10-13  

Wie Christus aanneemt  

is een wedergeboren kind van God. 
18. Romeinen 10:9-13  

Geloof met je hart en belijd met je mond 

door een gebed. 

 

 

 

(III) Gods OPLOSSING voor het probleem van 

de mens is JEZUS CHRISTUS en zijn werk 

van verlossing 
 

11. Romeinen 5:8  

Gods liefde voor jou wordt uitgedrukt in Christus’ 

dood in jouw plaats (om verzoening te maken voor je 
zonden). 

12. 1 Petrus 2:24  

Christus stierf om jouw zonden weg te nemen (om je 
te rechtvaardigen). 

13. 1 Petrus 3:18a  

Christus stierf om je bij God terug te brengen (om je 

met God te verzoenen). 

14. Romeinen 6:4-5  
Christus is opgestaan uit de dood om je nu een nieuw 

leven te geven (om je te heiligen) en je later ook uit 

de dood op te laten staan (om je voor eeuwig te 
verheerlijken). 

15. Efeziërs 2:8-9  

Je goede werken kunnen je nooit verlossen! 

 

GEBED 
 

Liefdevolle Heer Jezus Christus, 

- Ik belijdt dat ik een verloren zondaar 
ben. 

- Ik geloof met mijn hart dat U in mijn 

plaats als straf voor mijn zonden 
gestorven ben, maar ook ben opgestaan 

om mij eeuwig nieuw leven te geven. 

- Ik roep U nu aan en vraag U in mijn hart 
en leven te komen wonen. 

- Ik belijd met mijn mond dat U van nu af 

aan mijn Verlosser en mijn Heer bent. 

In de naam van Jezus Christus, Amen!  

 

BESLUIT 
 

Van nu af aan luister ik naar Gods Woord 

en volg ik Jezus Christus. 

 

 

(V) HET NIEUWE LEVEN VAN DE CHRISTEN 
 

  19. Johannes 10:27-28    - Christus geeft mij de zekerheid dat niemand en niets mij uit zijn hand kan of zal roven. 
  20. Johannes 10:7-10      - Christus zal mij een overvloedig nieuw leven schenken. 
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2. De betekenis van moeilijke woorden. 
 

 (1) Om verzoening te doen voor je zonden betekent dat het zoenoffer van Jezus Christus de rechtvaardige 

verbolgenheid (woede) van God over je zonden wegneemt. (Romeinen 3:25).  
 

 (2) Om je te rechtvaardigen is een juridisch begrip en betekent dat God je volkomen rechtvaardig in zijn 

ogen verklaart. Aan het kruis nam Jezus Christus al jouw ongerechtigheden op zijn eigen lichaam en liet het aan het 

kruis spijkeren en gaf jou zijn volkomen gerechtigheid (2 Korintiërs 5:21). Als een gerechtvaardigde mens zijn al je 

zonden vergeven en sta je in de rechte relatie tot God. Dit gebeurt op het moment dat je gelooft. Als je gelooft 

beschouwt en behandelt God je als volkomen rechtvaardig. 
 

 (3) Om je met God te verzoenen betekent dat God zijn vijandige houding (zijn haat, zijn afkeer) tegen jou en 

je vorige levensstijl (Psalm 5:5-6; Psalm 11:5) heeft veranderd. Als je gelooft, sluit God vrede met je en ervaar je 

volkomen vrede in je hart en leven met God (Romeinen 5:1,9-10; Filippenzen 4:7). 
 

 (4) Om je te heiligen betekent dat Gods Geest je transformeert en steeds meer aan Jezus Christus 

gelijkvormig maakt (2 Korintiërs 3:18). Dit geschiedt gedurende heel je leven op aarde. 
 

 (5) Om je te verheerlijken betekent dat God bij je dood je menselijke geest helemaal aan Jezus Christus 

gelijkvormig zal maken (1 Johannes 3:2) en bij de wederkomst van Christus ook je menselijke lichaam helemaal gelijk 

zal maken aan zijn verheerlijkt lichaam (Filippenzen 3:21).  
 

3. Een kortere weergave van de boodschap van het evangelie. 
 

Leer de groepsleden in elk geval de boodschap van het evangelie in 12 Bijbelverzen. Zie handleiding 1, les 3.  
 

B. GEEF HET EVANGELIE DOOR AAN EEN ANDER 
 

1. Praktische suggesties.  
 

 (1) Het “evangelie” is het goede nieuws  

• over de liefde, de genade en het koningschap van God 

• over de dood en opstanding van Jezus Christus 

• over vergeving, verlossing en overwinning voor iedereen die gelooft. 
 

 (2) Geef het evangelie altijd door in vijf stappen.  
 

Wanneer je het evangelie verkondigt, uitlegt of doorgeeft, kun je de volgende vijf stappen in gedachte houden: 

 
(I) Gods PLAN 

(God is heilig en liefde) 
 

   ZONDE   

                 DE MENS        

De BRUG naar  

 

  

   GOD 

 

is CHRISTUS 

                             GOD 

(II) Het PROBLEEM van de 

mens  

(zonde en oordeel) 

  

 
 

 

 
 

 

 (IV)    Gods vereiste ANTWOORD 

om verlost te worden  

 (geloof en Christus aannemen  

bv. door een gebed) 

 (III) Gods OPLOSSING voor het probleem van 

de mens is JEZUS CHRISTUS en zijn werk 

van verlossing 

 (de dood en opstanding van Jezus Christus) 
 

 

 

(V) HET NIEUWE LEVEN VAN DE CHRISTEN 

 (zekerheid en een zinvol leven) 
 

 (3) Help de persoon deze waarheden zelf in de Bijbel te ontdekken. 
 

Laat hem de Bijbelverzen lezen. 

Moedig hem aan zelf te ontdekken wat er staat door vragen als: 

• “Wat zegt het Bijbelvers over God?” 

• “Wat zijn de gevolgen van de zonde?”  

• “Waarom moest Jezus Christus sterven?” 

• “Wat moet je doen om verlossing te ontvangen?” 

• “Wat zijn de verantwoordelijkheden en voorrechten van een christen?” 

Wanneer hij een waarheid heeft ontdekt en begrijpt, teken dat deel van “de brug illustratie”.  

Schrijf de Bijbelverwijzingen en sleutelwoorden bij de illustratie op. 
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Geef aan het einde de illustratie aan hem om hem aan het goede nieuws te herinneren. 
 

 (4) Nodig de persoon uit Jezus Christus aan te nemen. 

Nodig de persoon na de voltooiing van de brug illustratie uit om Jezus Christus als zijn Verlosser en Heer aan te nemen 

(Johannes 1:12-13; Matteüs 10:40). Als hij dat wil doen, laat hem het bovengenoemde gebed bidden. 
 

 (5) Wees gevoelig voor het werk van de Heilige Geest. 
 

Bid in je hart terwijl je het evangelie doorvertelt. Onthoud dat God alleen het nieuwe leven in zijn hart kan bewerken en 

dat jij alleen een dienaar van God bent. Wees daarom gevoelig voor wat God aan het doen is in zijn hart en leven.  
 

2. Oefen om het evangelie aan een ander te vertellen.  
 

• Laten de groepsleden twee aan twee het evangelie in 12 Bijbelverzen aan elkaar doorgeven. Zie handleiding 1, les 3. 

• Laten zij het thuis ook proberen door middel van bovengenoemde 20 Bijbelverzen en door middel van Johannes  

10:7-18 of Efeziërs 2:1-10.  
 

C. VERTEL DE GETUIGENIS VAN JOUW VERLOSSING 
 

Niemand wordt als “een christen” geboren. Je moet opnieuw geboren worden (Johannes 3:3-8).  

Maar wanneer en hoe iemand wedergeboren wordt, is bij ieder mens een ander verhaal. 

Het vertellen hoe je een christen bent geworden wordt “je getuigenis” genoemd. 
 

1. Het getuigenis van de apostel Paulus.  
 

Hoe vertelt de apostel Paulus het getuigenis van zijn verlossing? 

Lees Handelingen 26:1-29 
 

Paulus deelt zijn getuigenis in vier delen: 

• De introductie (Handelingen 26:1-3). 

• De periode vóór zijn bekering (Handelingen 26:4-11). 

• Zijn bekering (Handelingen 26:12-18). 

• De periode na zijn bekering (Handelingen 26:19-23).  
 

 (1) De introductie (Handelingen 26:1-3). 

Paulus kreeg een gelegenheid om te vertellen hoe hij een christen was geworden.  

Hij bouwde eerst aan een vriendelijke relatie met zijn toehoorders (vers 2-3).  
 

 (2) De periode vóór zijn bekering (Handelingen 26:4-11). 

• Paulus sprak over zijn achtergrond om zijn toehoorders te helpen zich met hem te identificeren (vers 4-5).  

• Paulus vertelt een paar positieve punten over zijn vorige levenswijze: zijn goede opleiding, zijn godsdienstige ijver, 

en zijn oprechte bedoelingen. 

• Paulus vertelt ook een paar negatieve punten over zijn vorige levenswijze: zijn vervolging van christenen en zijn 

geweld tegen de christelijke Gemeente. 

• Paulus sprak over dingen die zijn toehoorders hielpen zich met hem te identificeren. Dit sprak hen aan. Bv. de 

Farizeeën waren zeer geïnteresseerd in de opstanding uit de dood en de koning was zeer geïnteresseerd in de 

gebruiken en twistgesprekken van de Joden. Deze dingen wekten vragen en een verlangen naar antwoorden bij 

mensen op.  
 

 (3) Zijn bekering (Handelingen 26:12-18). 

• Paulus zegt niet, “Ik denk” of “Ik voel”, maar beschrijft de gebeurtenissen van zijn bekering op aanschouwelijke 

wijze. 

• Paulus zegt duidelijk dat hij God niet zocht, maar dat God hem zocht en vond! Hij zegt duidelijk dat Jezus Christus 

Zich aan hem openbaarde toen zijn leven nog een puinhoop was.  

• Paulus haalt de woorden die Jezus tot hem sprak letterlijk aan. Hij nam verschillende waarheden van het evangelie 

op in zijn getuigenis. Bijvoorbeeld: mensen moeten van de duisternis naar het licht en van de Satan naar God keren. 

Zij moeten geloven in Jezus Christus. Gelovigen zullen vergeving van zonden en een plaats in Gods volk ontvangen 

(vers 18). De waarheden van het evangelie hielpen zijn toehoorders in Jezus Christus te geloven.  
 

 (4) De periode na zijn bekering (Handelingen 26:19-23).  

• Paulus vertelt over de belangrijkste veranderingen in zijn leven: in het bijzonder dat de grote vervolger van de 

Christelijke Gemeente nu een grote prediker en voorvechter van de Christelijke Gemeente is geworden. Zijn 

gedachtegang spreekt over iets uit zijn leven vóór zijn bekering die veranderd werd ná zijn bekering.  

• Paulus geeft toe dat hij nog steeds moeilijke omstandigheden meemaak, maar dat God hem hierin helpt.  

• Paulus gebruikt de Bijbel als zijn bron van gezag (vers 22). 

• Paulus neemt nog meer waarheden van het evangelie in zijn getuigenis op: Jezus Christus was gestorven en weer 

opgestaan uit de dood. Het goede nieuws is voor alle mensen – zowel Joden als niet-Joden. Ieder mens moet zich 
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bekeren of zijn denken veranderen en zich tot God keren. Na zijn bekering hoort iedere christen voor God te leven 

(vers 23,20). 
 

2. De discussie die op zijn getuigenis volgde. 
 

 (1) Paulus bleef respectvol zelfs als hij beledigd werd (Handelingen 26:24-25). 

Toen Paulus beledigd werd, bleef hij met respect antwoorden. 
 (2) Paulus probeert zijn toehoorders te overreden (Handelingen 26:26-27). 

Hij dreigt niet en hij dwingt niet, maar probeert mensen te bewegen volgelingen van Jezus Christus te worden. 
 

 (3) Paulus daagt zijn toehoorders uit een keuze te maken (Handelingen 26:28-29). 

Hij daagt hen uit ook volgelingen van Jezus Christus te worden.  
 

3. Een mogelijke getuigenis van Timoteüs.  
 

Lees 1 Timoteüs 1:2; 2 Timoteüs 1:5; 2 Timoteüs 3:10-15. 

Leer. Net als Timoteüs zijn vele mensen in Jezus Christus gaan geloven toen zij nog heel jong waren. Veelal kunnen zij 

zich niet eens herinneren hoe zij gingen geloven. Maar zij weten wel zeker dat zij nu geloven. Dergelijke mensen 

zouden hun getuigenis als volgt kunnen vertellen.  
 

 (1) Vertel over je achtergrond  

Over je christen grootouders en ouders, je gemeente en leraren.  
 

 (2) Vertel over Jezus Christus. 

Vertel wat Jezus Christus door de jaren heen voor je betekent en hoe Hij je leven verandert.  
 

 (3) Vertel de belangrijkste waarheden van het evangelie zoals je het nu begrijpt.  

Neem minstens één Bijbelvers in je getuigenis op (bijvoorbeeld: Johannes 3:16 of Matteüs 11:28).  
 

4. Schrijf de getuigenis van je verlossing en oefen om het aan anderen te vertellen.  
 

 (1) Kies de vorm van je getuigenis. 
 

De vorm van het getuigenis van iemand als Paulus 

• Vertel over je leven vóór je bekering 

• Vertel hoe je tot bekering bent gekomen 

• Vertel over je leven ná je bekering  

  (hoe Jezus Christus je leven verandert) 

• Neem de waarheden van het evangelie uit de Bijbel in 

je getuigenis op. 

De vorm van het getuigenis van iemand als Timoteüs 

• Vertel over je achtergrond als een kind van gelovige 

ouders 

• Vertel wat je relatie met Christus nu voor je betekent  

• Vertel hoe Jezus Christus je leven verandert  

• Neem de waarheden van het evangelie uit de Bijbel in je 

getuigenis op. 
 

 (2) Schrijf je getuigenis op en oefen om het aan anderen te vertellen. 
 

• Schrijf, met gebruikmaking van één van bovengenoemde vormen, je getuigenis op een A5 velletje (max. A4).  

• Lees je getuigenis voor aan je groepsleider of aan je discipelschap groep en vraag hen positieve suggesties aan je te 

geven  

• Memoriseer je getuigenis 

• Vertel je getuigenis in je discipelgroep, kleine groep of huisgemeente. 

 

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) aan 

God zeggen wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.  
 

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 het evangelie en je getuigenis duidelijk aan een ander te kunnen vertellen! 

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

    18:28 – 21:25. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte  

    aantekeningen.  

3. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. (1) 1 Korintiërs 13:1-13. Thema: Het christelijke  

    fundament voor alle relaties. 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 het evangelie en je getuigenis kunt  

    vertellen. 


