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DISCIPELSCHAP.     LES 18 
 

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] 

HANDELINGEN 11:19 – 14:28  

 

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

(Handelingen 11:19 – 14:28). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in 

op wat hij vertelt. 

 

3 MEMORISATIE (20 minuten) [HET NIEUWE LEVEN IN CHRISTUS] 

(3) JOHANNES 15:7 

 

A. MEDITATIE (over een Bijbelgedeelte) 
 

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

memorisatiekaartje.  
 

(3) Gebed  

Johannes 15:7 

  

 
 

Als jullie in Mij blijven 

en mijn woorden in jullie, 

kun je vragen wat je wilt 

en het zal gebeuren. 

Johannes 15:7 

  

Johannes 15:7 

 

1. Zekerheid van gebedsverhoring heeft twee voorwaarden. 
 

Jezus gebruikt het woord “als” en leert dat Hij alleen gebeden zal beantwoorden wanneer aan twee voorwaarden 

voldaan wordt.  
 

 (1) Je moet in Jezus Christus blijven.  

De eerste voorwaarde voor gebedsverhoring is de onontbeerlijke voorwaarde dat je in Jezus Christus en in zijn liefde 

(voor Hem en voor andere mensen) moet blijven (Johannes 15:5,9). 
 

Christus blijft in christenen! Jezus Christus blijft in christenen door Zijn Heilige Geest. De Bijbel zegt, “Weet u niet 

dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u dat u 

niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam” (1 Korintiërs 6:19-20).  
 

Christenen horen in Christus en in Zijn liefde te blijven. De relatie tussen Christus en jezelf heeft 

verantwoordelijkheden aan beide kanten. Aan de ene kant, als Christus niet in je blijft, ben je niet eens een christen! De 

Bijbel zegt dat als je Christus niet in je hebt, je niet aan Hem behoort (Romeinen 8:9-10). Aan de andere kant, als jij niet 

in Christus blijft, toon je alleen maar dat je nooit echt aan Hem behoord hebt. Het is jouw verantwoordelijkheid in 

Christus te blijven.  
 

Wat betekent het “in Christus blijven”? Het betekent jezelf toe te wijden en in te zetten om een bestendig relatie met 

Jezus Christus te hebben. Je prioriteit is een persoonlijk relatie met Jezus Christus en leven voor Zijn doel met je leven. 

Het woord “blijf” staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd dat uitdrukt dat de relatie dagelijks voortduurt. Zonder deze 

dagelijkse inzet, kan er geen verlossing, geen geestelijke groei en geen vrucht zijn!  
 

 (2) Het Woord van Christus moet in jou blijven. 

De tweede voorwaarde voor gebedsverhoring is de onontbeerlijke voorwaarde dat Zijn Woord in jou blijft (Johannes 

15:7).  
 

Christenen moeten in de woorden van Jezus Christus blijven. In Johannes 8:31-32 zegt Jezus, “Wanneer u bij (in) 

mijn Woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen (discipelen). U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u 

bevrijden.” In dit Bijbelgedeelte is het jouw verantwoordelijkheid in de woorden van Jezus Christus te blijven door de 

zeven activiteiten:  
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(1) De woorden van de Bijbel (niet noodzakelijk van de spreker) horen/beluisteren. 

(2) De woorden van de Bijbel lezen (bv. eenmaal in drie jaar helemaal doorlezen). 

(3) De woorden in de Bijbel bestuderen (bv. elke week met een Bijbelstudiegroep meedoen). 

(4) De woorden in de Bijbel overdenken (mediteren) (bv. elke morgen gedurende je stille tijd) zodat je ze begrijpt. 

(5) De woorden in de Bijbel uit je hoofd leren (memoriseren)(bv, één Bijbelvers elke week). 

(6) De woorden in de Bijbel toepassen (gehoorzamen), zodat het niet bij kennis alleen blijft (Matteüs 7:24). 

(7) De woorden in de Bijbel aan anderen doorgeven, zodat je vrucht draagt. 
 

De woorden van Jezus Christus moeten in de christen blijven. In Johannes 15:7 staat iets anders dan in Johannes  

8:31-32. “Als mijn woorden in jullie blijven”. In dit Bijbelgedeelte is het jouw verantwoordelijkheid te zorgen dat de 

woorden van de Bijbel niet bij kennis alleen blijven, maar ook je hele leven beïnvloeden en je leven veranderen. Door 

de Bijbel te beluisteren, lezen, bestuderen, overdenken, uit je hoofd te leren, toe te passen en door te geven doe jij wat 

met de woorden van de Bijbel. Maar de woorden in de Bijbel moeten ook wat met jou doen! Ze zijn bedoeld om je 

leven te veranderen! Ze moeten je gedachtewereld veranderen, je Bijbelse overtuigingen geven, je motieven en je 

houding te veranderen, je spreken en je gedrag te veranderen! De woorden van Jezus Christus worden dan de 

dynamische kracht in je leven die je leven beheerst. Jezus waarschuwde, “En wie deze woorden van Mij hoort en er niet 

naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand” (Matteüs 7:26). Als je 

alleen maar kennis over de woorden van Christus verzamelt, maar ze niet toepast in je hart, denken, woorden, gedrag en 

daden, dan zal je leven door de stormen van het leven omvergeblazen en weggespoeld worden. Je moet toelaten dat de 

woorden van Jezus Christus in de Bijbel de grootste invloed in je leven worden! Ze moeten je geloofsovertuigingen en 

gedrag als christen bepalen. Ze moeten bepalen waarover je denkt en spreekt en waar je je leven aan geeft. Alleen dan 

blijven de woorden van Jezus Christus in de Bijbel ook in jou!  
 

2. Mag een christen in gebed vragen wat hij wil? 
 

Ja. Maar ware christenen vragen niet zomaar wat zij willen of voor dingen die God niet behagen. Als jij in Christus 

blijft en Zijn woorden in de Bijbel in jou blijven, dan zal je alleen om dingen vragen die overeenstemmen met de wil 

van Jezus Christus! Dan zal je niet om dingen vragen die Hem niet behagen. Als Jezus bad, dan eindigde Hij Zijn gebed 

met de woorden, “Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren” (Lukas 22:42)! Als jij God vraagt dat Zijn wil 

gedaan wordt, dan zal God altijd je gebeden beantwoorden en altijd Zijn wil doen! Wanneer je voor zaken bidt die in 

overeenstemming zijn met Zijn wil, kun je met grote vrijmoedigheid bidden (1 Johannes 5:14). Bijvoorbeeld, als je God 

zou vragen je hebzucht te bevredigen en je succesvol te maken met wereldse rijkdom, macht en roem, zou God je 

gebeden niet beantwoorden. Maar als je je inzet om in Christus te blijven en Zijn woorden jouw leven beheersen, dan 

zul je met vrijmoedigheid dingen vragen en zullen je gebeden beantwoord worden. “Het gebed van een rechtvaardige is 

krachtig en mist zijn uitwerking niet” (Jakobus 5:16)! God is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij vragen of 

denken” (Efeziërs 3:20)!  
 

B. 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. (3) Gebed. Johannes 15:7.  

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

 

4 BIJBELSTUDIE (70 minuten)                    [RELATIES] 

(3) DE CHRISTEN RELATIE TOT DE ANDERE SEKSE. 1 TESSALONICENZEN 4:1-8 

 

Maak gebruik van de vijf stappen methode en doe samen Bijbelstudie uit 1 Tessalonicenzen 4:1-8.  
 

STAP 1. LEES.            GODS WOORD 

Lees. We gaan 1 Tessalonicenzen 4:1-8 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 één 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. 
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4:3 

Ontdekking 1. Christenen moeten seksuele immoraliteit (ontucht) vermijden.  
 

De Bijbel zegt, “Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van de ontucht.” We leven in een 

tijd dat seksuele immoraliteit, pornografie, seks voor het huwelijk en zonden als verkrachting en incest toenemen. Meer 

en meer kinderen raken hierin verstrikt. Vroeger waren het goedkope pockets en tijdschriften. Nu is het vooral 

pornografie op het internet, televisie en Dvd’s die seksuele immoraliteit de huizen en gezinnen binnenbrengen.  
 

Ondanks dat de overheid “veilig vrijen” door gebruikmaking van voorbehoedmiddelen propageert, neemt het aantal 

tienerabortussen (dat is moord) in de hele wereld dramatisch toe. Traditionele manieren om met de andere sekse om te 

gaan worden vervangen door moderne manieren, waarin schijnbaar geen terughoudendheid met betrekking tot vrijen 

bestaat. Tieners en zelfs volwassenen bezitten weinig kennis over de gevaren van seksuele immoraliteit. Zij beseffen 

niet dat zogenaamd “veilig vrijen” helemaal niet veilig is!  
 

De meeste jonge mensen weten niet goed hoe ze met het andere geslacht om behoren te gaan. De enige voorbeelden die 

ze hebben zijn hun immorele vrienden en de verspreiding van seksuele immoraliteit door de media. Maar er zijn heel 

gezonde principes over seksualiteit in de Bijbel.  
 

 

4:1 

Ontdekking 2. Christenen wordt duidelijk geleerd hoe te leven tot eer van God.  
 

De Bijbel leert christenen hoe zij zich moeten gedragen en God behagen (vers 1). Het is dus niet Gods bedoeling dat 

mensen er maar op los leven, zeker niet in relatie tot de andere sekse. Wat God behaagt, is dat christenen een heilig 

leven leiden (vers 3)! Een heilig leven in relatie tot de andere sekse bestaat uit vier zaken: 

(1) Vermijd seksuele immoraliteit (ontucht) 

(2) Leer je eigen lichaam te beheersen  

(3) Leer je eigen levenspartner te winnen op een heilige en eerbare manier  

(4) Schaad of bedrieg je broeder niet met seksueel immoreel gedrag 

Ik wil deze vier waarheden aan jonge mensen leren zodat zij God zullen behagen.  
 

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 1 Tessalonicenzen 4:1-8 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. 
 

4:1-2 

Vraag 1. Wat is het verschil tussen seksuele immoraliteit en echtbreuk? 
 

Aantekeningen. Hebreeën 13:4 zegt, “Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed 

zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen.”  
 

“Seksuele immoraliteit” (Grieks: porneia, in Nederlands vertaald als: “ontucht” of “overspel”) is elk vorm van seksuele 

activiteit los van de persoon met wie je getrouwd bent! Dit houdt in: alle onwettige seksuele gedachten, woorden en 

handelingen. Het boek Leviticus noemt de volgende onwettige seksuele handelingen: alle vormen van seksuele 

handelingen met een familielid (bv, ontbloten, betasten, incest); seksuele omgang met iemand die niet je 

huwelijkspartner is; seksuele handelingen met iemand van hetzelfde geslacht of met een dier (Leviticus 18:6, 20,22,23).  
 

“Echtbreuk” (Grieks: moicheia) is elk vorm van seksuele handeling met iemand die niet je huwelijkspartner is; de 

onwettige inmenging in het huwelijk van een ander en de schuldige partij in een echtscheiding zijn. 
 

Conclusie: seksuele handelingen worden alleen toegestaan met iemand die je huwelijkspartner is en wel na de 

huwelijkssluiting. De Bijbel waarschuwt dat God de overspeligen Grieks: moichous) en echtbrekers (Grieks: pornous) 

zal veroordelen!  
 

Beide woorden kunnen ook verwijzen naar onttrouw en afvalligheid van God door afgoderij die geestelijke immoraliteit 

of geestelijke hoererij genoemd wordt (Jeremia 5:7-8 HSV; Jeremia 9:3 HSV; Ezechiël 16:15-16 HSV; Markus 8:38 

HSV; Jakobus 4:4 HSV). 
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4:3-4 

Vraag 2. Wat is de beste vertaling van 1 Tessalonicenzen 4:3-4?  

Aantekeningen. 1 Tessalonicenzen 4:3-4 kan op drie manieren vertaald en uitgelegd worden en alle drie zijn correct.  
 

▪ “Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoud van ontucht (seksuele immoraliteit), dat ieder 

van u zijn vat weet te beheersen.” Het vat is dan een verwijzing naar zijn eigen lichaam.  
 

▪ Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoud van ontucht (seksuele immoraliteit), dat ieder 

van u zijn vat weet te verwerven (winnen).” Het vat is dan een verwijzing naar zijn toekomstige vrouw/man.  
 

▪ “Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoud van ontucht (seksuele immoraliteit), dat ieder 

van u met zijn vat weet te leven.” Het vat is dan ook een verwijzing naar zijn eigen vrouw/man.  
 

 

4:3-4 

Vraag 3. Hoe leer ik mijn eigen lichaam te beheersen? 

Aantekeningen.  
 

 (1) Leer je tong te beheersen.  

Lees Efeziërs 5:3-4. “Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen 

niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank.” 

Het woord “seksuele immoraliteit” wordt gebruikt van de tong. Het verwijst naar roddelen over het seksuele leven van 

mensen, het gebruik van seksuele woorden bij het vloeken en van seksuele moppen. Christenen dienen een gezonde 

seksuele opvoeding te geven aan hun kinderen. Christenen dienen op een serieuze wijze met mensen te spreken om een 

gezonde seksuele relatie in het huwelijk te ontwikkelen. “Ontucht, onreinheid en hebzucht moeten liefs niet ter sprake 

hoeven te komen” (HSV)!  
 

 (2) Leer je ogen te beheersen.  

Lees Job 31:1. “Ik heb een verbond (overeenkomst) gesloten met mijn ogen: nooit zal ik naar jonge vrouwen kijken.” 

De bedoeling is: “met wellust naar vrouwen kijken”. Mannen in de wereld worden vooral verleidt en verzocht door wat 

zij met hun ogen zien. Vooral als een vrouw zich niet goed kleed of haar lichaam goed bedekt houd, kan zij een man tot 

seksueel immorele gedachten verleiden. Ook platen van pin-ups in seksbladen zijn een verleiding. Seksuele 

immoraliteit begint meestal bij wat de ogen zien, wordt heftig wanneer de gedachten daarover gaan broeden en wordt 

uiteindelijk bijna onweerstaanbaar in handelingen. Sluit daarom een overeenkomst met je ogen om nooit met wellust 

naar vrouwen te kijken. Besluit om plaatsen waar slechte vrouwen te zien zijn, te vermijden en ook alle porno sites op 

internet, porno bladen en porno Dvd’s enz. te vermijden. Sluit een overeenkomst met God dat je niet een tweede maal 

omkijkt als je dergelijke zaken onverwachts toch ziet.  
 

 (3) Leer je hart en denken te beheersen.  

Lees Spreuken 6:25. “Zet nooit je zinnen op haar schoonheid, laat haar ogen je niet strikken.” God heeft vrouwen heel 

mooi geschapen. Maar sommige vrouwen misbruiken hun schoonheid om mannen te strikken voor seksuele 

immoraliteit. Zij proberen mannen te lokken door de manier waarop zij zich kleden, met hun lichaamshouding of met 

hun ogen. Prostituees in de hele wereld kennen deze zwakheid bij mannen, maar ook hun eigen zwakheid. De wil van 

de mens huist in zijn geest, of meer specifiek, in zijn hart en denken. Je menselijke geest bestaat uit: je denken, je hart 

en je wil. Je geest beheerst je gedachten, je begeerten en je keuzes en beslissingen. Hoewel het kan gebeuren dat je het 

zien van een immorele vrouw niet kan verhelpen, kun je altijd besluiten niet een tweede maal te kijken. Je moet niet 

eens denken aan haar schoonheid of haar pogingen je te strikken. Laat liever de Heilige Geest toe om je hart en denken 

te beheersen. “Maak ieder gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen” (2 Korintiërs 10:5).  
 

 (4) Leer je voeten te beheersen.  

Lees Spreuken 5:7-10. “Daarom, mijn zonen, luister naar mij, wijk nooit af van wat ik zeg. Blijf bij zo’n vrouw 

vandaan, houd afstand van haar woning. Want je zult bij anderen je eer verkwanselen, je verspeelt je leven aan die 

wrede vrouw. Van wat jij zo moeizaam hebt verworven, genieten vreemde mannen in de woning van die afgedwaalde.”  

Elke plaats in de wereld heeft prostituees en pooiers. Elke dorp heeft mannen en vrouwen van slechte reputatie. 

Iedereen weet waar zij zich ophouden en anderen proberen te strikken. Vermijd deze plaatsen als de pest. De Bijbel 

zegt, “Houd afstand!” van de districten met rode en gele lichten, de seksbars, de massagesalons, de twijfelachtige 

disco’s, de nachtclubs, enz. want daar proberen mensen je te strikken. Vermijd vriendschap met een jongen of meisje 

met een slechte reputatie op school. Leer om je voeten te beheersen en je ver van deze plaatsen te houden.  
 

 (5) Leer je handen te beheersen.  

Lees Spreuken 5:15-21. “Drink water uit je eigen bekken, ga naar de stromen van je eigen bron. Je wilt toch niet dat ze 

de vrije loop krijgen en de pleinen overstromen? Ze zijn van jou, van jou alleen, laat niemand anders ervan drinken. 

Moge je bron gezegend zijn, moge de geliefde van je jeugd je vreugde geven. Ze is zo lieflijk als een hinde, bekoorlijk 

als een ree. Ze laat je altijd van haar borsten drinken, je kunt eindeloos verzinken in haar liefde. Waarom, mijn zoon, 

zou je dan dwalen bij een lichtzinnige vrouw, je vlijen aan de borsten van zo’n afgedwaalde?  De HEER ziet alle 

wegen die een mens bewandelt, al zijn stappen slaat Hij gade.”  
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Een veel voorkomend moderne manier van omgaan met iemand van de andere sekse is om helemaal geen grenzen meer 

te hebben. Er wordt openlijk schaamteloos gepropageerd, “Just do it!” Mensen denken dat alles mag en hebben geen 

vrees voor de gevolgen van hun daden. Zo hebben vele mannen (maar ook vrouwen) moeite hun handen thuis te 

houden. Het begint met elkaars lichaam te betasten, gaat verder met handen onder de kleren en eindigt in een ramp voor 

velen: ongewenst seks, ongewenst zwangerschap, ongewenst moord op ongeboren kinderen en in sommige culturen 

ongewenst geforceerde huwelijken. Terwijl vele mannen verleid worden door wat zij zien, worden vele vrouwen verleid 

door de aanraking van een man. Vooral mannen moeten leren hun handen thuis te houden. Net als verkeerstekens de 

grenzen van het verkeer aangeven, zo geeft de Bijbel ook duidelijke grenzen aan het verkeer tussen mannen en vrouwen 

die met elkaar uitgaan. Christenen mogen elkaar alleen aanraken op een heilige en eerbare manier.  
 

 

4:3-4 

Vraag 4. Hoe leer ik om een huwelijkspartner te verwerven (winnen)? 
 

Aantekeningen. Vanwege al de bovengenoemde redenen moeten christenen leren om met mensen van de andere sekse 

op een heel ander manier om te gaan als de mensen in de wereld dat doen. De Bijbel zegt dat mannen een 

huwelijkspartner mogen verwerven (winnen), maar alleen op een heilige en eerbare wijze, Mensen mogen elkaar niet 

winnen “in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen (de niet-christenen)” (vers 5). God beveelt christenen dat zij hun 

huwelijkspartner moeten verwerven (winnen) op een heilige en eerbare wijze. Het woord “heilig” betekent: 

“afgezonderd van het wereldse kwaad en toegewijd aan het goddelijke goede” En het woord “eerbaar” betekent: “op 

een manier die God en andere mensen (en hun cultuur) respecteert”. God moet niet jouw manier van een 

huwelijkspartner werven kunnen veroordelen. En mensen moeten niet daarover kunnen roddelen. In de periode voor 

hun huwelijk, moeten mannen en vrouwen zelfbeheersing beoefenen! Zij moeten hun tong, ogen, denken, voeten en 

handen kunnen beheersen. God is Degene die de grenzen in de relatie tot de andere sekse bepaalt. Hij geeft aan wat men 

wel of niet mag doen in de periode van kennismaking, verkering en verloving. In alle fasen van hun relatie moeten 

mannen en vrouwen seksuele immoraliteit vermijden!  
 

 

4:3-4 

Vraag 5. Welke grenzen zou ik moeten vastleggen in mijn relatie tot de andere sekse? 
 

Aantekeningen. Christenen behoren grenzen te stellen aan hun relatie tot de andere sekse. Christen ouders en leiders 

behoren deze grenzen aan jonge mannen en vrouwen onder hun zorg te leren. Jonge mannen en vrouwen behoren aan 

het begin van hun relatie (uiterlijk wanneer zij elkaar beginnen aan te raken) samen grenzen op te stellen voor hoe zij 

met elkaar omgaan. Zij behoren ook aan elkaar te beloven niet over deze grenzen heen te stappen! Hun overeenkomst 

behoort grenzen of standaarden te stellen voor: 

(1) Tijd. Wanneer gaan jullie met elkaar om? Hoe dikwijls gaan jullie met elkaar om? Hoeveel uren gaan jullie met  

     elkaar om? Hoe laat moeten jullie opstappen en thuis komen?  

(2) Plaats. Op welke plaatsen gaan jullie met elkaar om? Waar gaan jullie niet heen?  

(3) Activiteiten. Welke activiteiten doen jullie samen? Welke dingen zullen jullie niet doen? Erken voor elkaar dat  

     God alles ziet wat jullie doen.  

(4) Lichamelijke contact. Zogenaamd “veilig vrijen” (met voorbehoedmiddelen) voor het huwelijk is nooit helemaal 

veilig. Bovendien verbiedt de Bijbel vrijen voor het huwelijk! Mensen moeten met elkaar afspreken om onder geen 

omstandigheden voor het huwelijk met elkaar naar bed te gaan. Zij moeten samen de volgende vragen bespreken en 

duidelijk grenzen opstellen die op de Bijbel gebaseerd zijn: Welk lichamelijk contact mogen wij voor ons huwelijk 

met elkaar hebben? Welk soort contact mogen we niet hebben? Welk soort contact mag volgens de Bijbel wel, maar is 

cultureel onacceptabel? Welk soort contact bouwt de ander op? Welk soort contact breekt de ander af? Welk soort 

contact is wel Bijbels, maar helpt de ander niet?  
 

Conclusie. De manier waarop christen mannen en vrouwen met elkaar omgaan is anders dan de manier hoe niet-

christenen dat doen. Christen mannen en vrouwen moeten altijd met de ander sekse omgaan in heiligheid en eerbaarheid 

en nooit met hartstochtelijke begeerte. Ieder mens die deze instructies verwerpt, verwerpt God (vers 8)!  
 

 

4:6 

Vraag 6. Wie is de broeder die geschaad of bedrogen wordt? 
 

Aantekeningen. Wanneer een mens toch iemand van de andere sekse met hartstochtelijke begeerte probeert te winnen 

zoals de niet-christenen, dan bedriegt hij “zijn broeder” door zijn handelswijze. Deze broeder kan: 

• de vader of voogd van het meisje zijn 

• de broer van het meisje 

• de broeders en zusters in de gemeente 

• “Deze broeder” is beslist de toekomstige man van dit meisje!  

Een man heeft de hoofdverantwoordelijkheid omdat hij de actieve rol inneemt in een seksuele relatie met een vrouw. 

Wanneer hij met hartstochtelijke begeerte met haar omgaat of met haar naar bed gaat, schaadt en bedriegt hij al deze 

andere mannen die aan haar verwant zijn. Hij berooft haar toekomstige man van het voorrecht met een maagd te 
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trouwen. De Bijbel laat echter niet toe dat deze andere mannen wraak nemen, omdat wraak alleen aan God toekomt en 

God Die Zich wreekt is het allerergste wat je kunt overkomen (Romeinen 12:17-21). “Huiveringwekkend is het te 

vallen in de handen van de levende God” (Hebreeën 10:31). 
 

Als een christen seksuele immoraliteit heeft begaan, moet hij zich realiseren dat dit in Gods ogen zonde is en moet hij 

het aan God belijden. Mannen en vrouwen die in seksuele immoraliteit gevallen zijn kunnen volledig vergeving van 

God ontvangen en een nieuwe start in hun leven maken, mits zij zich met oprecht berouw bekeren van hun zonde  

(1 Korintiërs 6:7-9).  

 

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  

1 Tessalonicenzen 4:1-8.  

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

MAAKT?  

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf het dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze 

persoonlijke toepassing aan anderen te vertellen of niet.  

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid 

mogelijk zijn. Hier volgt een lijst van mogelijke toepassingen.) 
 

1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit 1 Tessalonicenzen 4:1-8.  
 

4:1. Lees de Bijbel met de volgende vraag, “Hoe moet ik leven om God te behagen (blij te maken)?”  

4:1. Wat moet ik veranderen om God nog veel meer te behagen?  

4:3. Wat moet ik doen om seksuele immoraliteit te vermijden?  

4:4. Wat moet ik doen om mijn eigen lichaam goed te beheersen? Flirt nooit met een ander!  

4:4. Als ik nog ongetrouwd ben, hoe kan ik mijn huwelijkspartner verwerven op een heilige en eerbare wijze?  

4:5. Hoe kan ik allerlei vormen van hartstochtelijke begeerten vermijden?  

4:6. Als ik een broeder geschaad of bedrogen heb op het gebied van seksuele immoraliteit, dan kan ik met oprecht 

berouw en belijdenis van zonden vergeving ontvangen en weer een nieuw start maken.  

4:7. Schrijf de woorden: “God heeft ons geroepen tot een heilig leven” op een plaats waar je het elke dag kan lezen.  

4:8. Vergeet nooit dat een mens die deze voorschriften met betrekking tot seksuele moraliteit verwerpt, God   

               verwerpt! 
  

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit 1 Tessalonicenzen 4:1-8. 
 

Ik wil mijn ogen leren beheersen. Daarom maak ik een afspraak met God om niet langer met wellust naar vrouwen te 

kijken en immorele gedachten meteen te stoppen.  
 

Ik wil jonge mensen onderricht blijven geven met betrekking tot dit onderwerp. De christelijke manier om iemand van 

de andere sekse te werven als huwelijkspartner is niet alleen mogelijk, maar ook heel mooi. Ik wil deze Bijbelstudie met 

jonge mensen doen wanneer ik de kans ervoor krijg.  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

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

1 Tessalonicenzen 4:1-8.  

(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 discipelen te maken. Verkondig, leer en bestudeer de Bijbelstudie van 1 Tessalonicenzen  

    4:1-8 met iemand anders of met een kleine groep mensen.  

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

    15:1 – 18:17.  Maak gebruik van je uitgekozen Bijbelvers of favoriete waarheid methode.  
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3. Memorisatie. Overdenk en leer uit je hoofd. (3) Gebed. Johannes 15:7.  

    Repeteer elk nieuw Bijbelvers elke dag gedurende 5 weken.  

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, Bijbelstudie en deze opdracht.  


