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DISCIPELSCHAP.     LES 22 
 

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] 

ROMEINEN 5 – 8  

 

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

(Romeinen 5 - 8). 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] 

     (5) MATTEÜS 10:32 

 

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.  
 

(5) Getuigen 

Matteüs 10:32 

  

 
 

Iedereen die mij zal erkennen  

bij de mensen,  

zal ook ik erkennen  

bij mijn Vader in de hemel 

Matteüs 10:32 

  

Matteüs 10:32 

 
 

Jezus sprak deze woorden aan zijn twaalf discipelen toen Hij hen beval erop uit te gaan en de boodschap van het 

Koninkrijk van God te verkondigen (Matteüs 10:5-10). Ondanks het feit dat discipelen van Jezus Christus tegenstand 

ervaren tegen hun boodschap en hun manier van leven, moeten zij de boodschap onverschrokken verkondigen. Jezus 

geeft hen vier redenen waarom zij dat zonder vrees kunnen doen.  
 

1. Je kunt een vrijmoedige getuige van Jezus Christus zijn, omdat je vijanden niet kunnen 

verhinderen dat zij openlijk beschaamd zullen worden en jij openlijk in het gelijk gesteld gaat 

worden.  
 

Lees Matteüs 10:26-27. De vijanden kunnen niet voorkomen dat hun vijandige tegenstand, vervolging en doden van 

christenen eenmaal openlijk aan het licht zullen komen! Op de laatste oordeelsdag zullen deze vijanden van Christus en 

van christenen beschaamd worden in de tegenwoordigheid van alle mensen die ooit op aarde geleefd hebben! De Bijbel 

zegt dat God elke daad zal oordelen, ook de verborgen daden (Prediker 12:14).  
 

En de vijanden kunnen niet voorkomen dat de discipelen eenmaal openlijk in het gelijk gesteld gaan worden! Op de 

laatste oordeelsdag zullen Christus en Zijn discipelen geëerd worden in de tegenwoordigheid van alle mensen die ooit 

op aarde geleefd hebben (Matteüs 16:27).  
 

Daarom hoeven christenen niet bang te zijn en kunnen zij de boodschap van het Koninkrijk (koningschap) van God 

openlijk, vrijmoedig en moedig verkondigen. 
 

2. Je kunt een vrijmoedige getuige van Jezus Christus zijn, omdat je vijanden alleen je lichaam, 

maar niet je ziel (geest) kunt doden. 
 

Lees Matteüs 10:28. Wat je vijanden ook zouden willen doen, één ding kunnen zij nooit doen en dat is je ziel (geest) 

doden! Je lichaam is wel het materiële en zichtbare deel van je wezen, maar je ziel (geest) is het onstoffelijke en 

onzichtbare deel van je wezen.  
 

3. Je kunt een vrijmoedige getuige van Jezus Christus zijn, omdat je vijanden Gods wil en Zijn 

liefdevolle zorg voor je niet ongedaan kunnen maken. 
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Lees Matteüs 10:29-31. Het is waar dat jij, net als een mus, eenmaal moet sterven. Maar God waakt over elk mus op 

aarde, zelfs al is die zowat niets waard. Hoeveel te meer zal God over jou, die zoveel meer waard bent dan duizenden 

mussen, waken? God belooft dat Hij over je leven en je bediening zal waken. Alles wat er op aarde gebeurt, gebeurt 

onder het wakende oog van God en gebeurt alleen als Hij besloten heeft dat het gebeurt of Zijn toestemming geeft dat 

het gebeurt. “Wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt  

(meewerkt, HSV) ten goede” (Romeinen 8:28). 
  

4. Je kunt een vrijmoedige getuige van Jezus Christus zijn, omdat Jezus Christus jou zal 

erkennen voor God de Vader.  
 

Lees Matteüs 10:32-33. “Te erkennen” (belijden, HSV) betekent: “openlijk zeggen” dat Jezus Christus jouw Verlosser 

en Heer is. Het betekent: dat je je nooit voor Jezus Christus schaamt in het bijzijn van mensen van de wereld of zelfs 

vijanden (Markus 8:34-38). Op de laatste oordeelsdag zal Jezus Christus “openlijk zeggen” dat jij aan Hem toebehoort 

en voor Hem op de aarde geleefd hebt (Matteüs 25:34-36). 
 

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. (5) Getuigen. Matteüs 10:32.  

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

  

4 BIJBELSTUDIE (70 minuten)                    [RELATIES] 

DE CHRISTEN RELATIE TOT OUDERS EN KINDEREN. EFEZIËRS 61-4 

 

Maak gebruik van de vijf stappen methode en doe samen Bijbelstudie uit Efeziërs 6:1-4.  
 

STAP 1. LEES.             GODS WOORD 

Lees. We gaan Efeziërs 6:1-4 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. 
 

6:1 

Ontdekking 1. Kinderen die christen zijn moeten hun ouders gehoorzamen. 
 

“Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist” (Efeziërs 6:1, HSV). Betekent dit dat kinderen 

alleen hun ouders moeten gehoorzamen als hun ouders christenen (dat wil zeggen, “in de Heer”) zijn? Nee. Kinderen 

moeten hun ouders gehoorzaam zijn omdat zij, de kinderen, zelf christenen zijn of ontzag voor Jezus Christus hebben. 

De NBV vertaalt correct, “Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het.” Ook 

al zouden vele niet-christen kinderen hun ouders ongehoorzaam zijn, toch moeten christen kinderen hun ouders 

gehoorzaam zijn, of hun ouders nu christen of geen christen zijn. Dat moeten zij ook doen als hun ouders ongeduldig of 

onredelijk zijn.  
 

 

6:4 

Ontdekking 2. Christen vaders mogen hun kinderen niet moedeloos of verbitterd maken. 
 

“Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.” Terwijl 

kinderen verplicht zijn hun ouders te gehoorzamen, zijn ouders verplicht hun kinderen te bemoedigen. Kolossenzen 

3:21 zegt, “Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos.” Kinderen worden gauw moedeloos of 

verbitterd als zij altijd te horen krijgen wat zij fout doen en nooit wat zij goed doen. Als ik kinderen heb, is het heel 

belangrijk dat ik hen voortdurend bemoedig en waardeer. Hoewel zij niet volmaakt zijn, moet ik niet dingen zeggen of 

doen die hun geest breken. Ik heb besloten een vader te zijn die zijn kinderen bemoedigt! “U weet dat we voor ieder van 

u waren als een vader voor zijn kinderen. We hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt zo te leven 

dat u God eer bewijst. Hij roept u tot zijn koninkrijk en luister” (1 Tessalonicenzen 2:11-12). 
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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 6:1-4 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. 
 

6:1 

Vraag 1. Tot welke leeftijd moeten kinderen hun ouders gehoorzamen? 
 

Aantekeningen. Dit is een belangrijk vraag, omdat het de kern van een aantal culturen in de wereld raakt. Kinderen in 

sommige culturen in de wereld worden verplicht hun ouders heel hun leven lang en onder alle omstandigheden te 

gehoorzamen! Totdat de ouders sterven, hebben zij absoluut gezag over hun kinderen. In een dergelijk cultuur moeten 

burgers zich aan het absolute gezag van de overheid onderwerpen; moeten studenten zich aan het absolute gezag van 

hun leraar onderwerpen; en moeten kinderen zich aan het absolute gezag van hun ouders onderwerpen! Het vereiste van 

zo’n cultuur is niet Bijbels! 
 

Let eerst op het voorbeeld van Jezus Christus Zelf. Toen Hij nog een kind was, was Hij gehoorzaam aan Zijn ouders op 

aarde (Lukas 2:41-52). Maar toen Hij volwassen geworden was en aan Zijn levenstaak was begonnen, was Hij niet 

langer gehoorzaam aan Zijn moeder of familie en voelde Hij Zich niet verplicht aan hun wensen te voldoen (Markus 

3:31-35). Hij was een volwassene geworden met een onafhankelijke taak in het leven.  
 

Daarom leert de Bijbel ook niet dat kinderen hun hele leven lang en onder alle omstandigheden hun ouders moeten 

gehoorzamen. Zij moeten hun ouders alleen gehoorzamen als zij nog “kinderen” zijn, dat wil zeggen, minderjarig, 

onvolwassen en afhankelijk van hun ouders. Volwassenheid begint: 

• als de voormalige kinderen hun ouders en ouderlijke huis verlaten 

• als zij niet langer afhankelijk van hun ouders zijn 

• of als zij gaan trouwen.  

Dus, gehoorzaamheid aan ouders heeft een tijdsbeperking! Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen totdat zij 

volwassen geworden zijn.  
 

 

6:2 

Vraag 2. Wat zijn praktische manieren om je ouders te eren? 
 

Aantekeningen. Hoewel kinderen hun ouders alleen moeten gehoorzamen als zij nog minderjarigen zijn, moeten zij hun 

ouders altijd eren, ook als zij meerderjarigen zijn! “Eren” betekent: een hoge dunk van iemand hebben, aandacht aan 

iemand schenken, en iemand zonder vrees, tegenzin of zelfzucht liefhebben. Hier volgen vijf praktische voorbeelden 

hoe je je eigen ouders, je schoonouders en je hemelse Vader kunt eren.  
 

 (1) Eer je ouders door hen niet tegen te spreken en niet met hen te twisten.  

Je minacht je ouders als je met hen kibbelt over dingen die geen echte geestelijke betekenis hebben. Bijvoorbeeld, twist 

niet met hen over welke kleren gepast zijn te dragen, over welk televisieprogramma te kijken, of over wie de afwas 

moet doen. Discussiëren is een manier om aan je ouders te tonen dat hun standpunt belachelijk is.  
 

Hoe eer je je ouders op een positieve manier? Geef je standpunt op een vriendelijke manier en laat God het dan verder 

uitwerken op een wijze die Hem het meest bevalt. Dit bewijst dat je gelooft dat God Meester is over elke situatie. En dit 

toont dat je gelooft dat Hij bezig is tot stand te brengen wat het beste voor jou is.  
 

 (2) Eer je ouders door hun suggesties en adviezen serieus te overwegen.  

Je minacht je ouders als je hun advies niet eens wil horen.  
 

Hoe eer je je ouders op een positieve manier? Luister naar hun advies en leer van hun inzichten in zaken. Leer, terwijl je 

nu nog de kans hebt, van hun jarenlange ervaring en wijsheid die zij opgebouwd hebben. Leer vooral dingen op het 

gebied van hun sterke punten, hun talenten, vaardigheden, kennis en kunnen.  
 

 (3) Eer je ouders door hen in je gewone leven te betrekken.  

Je minacht je ouders als je hen niets verteld over wat je denkt, voelt of doet. Sommige kinderen beantwoorden de 

vragen van hun ouders met, “Okay” of “Goed” of “Zoals altijd”. Je minacht je ouders wanneer je hen buiten je plannen 

houdt en geen kans geeft enige invloed op je plannen te hebben. Je minacht je ouders als je niet toelaat dat zij mogen 

delen in je plezier en pijn, of in je vreugde en verdriet. Als je ouders buiten je leven, beslissingen en keuzes sluit, zeg je 

tegen hen dat zij het niet waard zijn om mee om te gaan!  
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Hoe eer je je ouders op een positieve manier? Praat met je ouders. Neem het initiatief om met hen te praten. Vertel hen 

wat je op school en in je werk doet, of wat je samen met je vrienden of in de gemeente doet. Vertel wat het voor je 

betekent te geloven; praat over God en mensen en de wereld. Vertel hen wat je christelijke overtuigingen zijn, wat je 

denkt, voelt of doet. Betrek hen bij je plannen en beslissingen. Heb ontzag voor hun inzicht, wijsheid en ervaring. Vraag 

hen om advies en suggesties. Zelfs al gaat je uiteindelijke besluit tegen hun verlangens in, dan zul je hen toch het gevoel 

geven dat je geluisterd hebt, hun adviezen series genomen hebt en hen als persoon geaccepteerd hebt.  
 

 (4) Eer je ouders door hen te dienen.  

Je minacht je ouders als je hen alleen dient wanneer zij het van je vragen. Omdat jij ervan uitgaat dat zij het initiatief 

moeten nemen, kun je ontzettend lang blijven wachten voordat je handelt.  
 

Hoe eer je je ouders op een positieve manier? Oefen jezelf om te zien waar je kunt dienen, waar iemand je hulp nodig 

heeft, en of je iets kan doen dat niemand anders wil of kan doen. Neem het initiatief om te dienen en te helpen en wacht 

niet totdat je ouders je er om vragen.  
 

 (5) Eer je ouders door hen lief te hebben.  

Je minacht je ouders als je hen alleen liefheb volgens de cultureel bepaalde regels, zoals hen minstens elke week op te 

zoeken, cadeaus aan hen te geven en hun verlangens uit te voeren.  
 

Hoe eer je je ouders op een positieve manier? Oprechte christelijke liefde gaat veel verder dan de vroomheid die een 

cultuur van kinderen eist! Oprechte christelijk liefde heeft geduld met de tekortkomingen van je ouders en vergeeft het 

kwaad dat zij aan je gedaan hebben. Als je een christen wordt, zijn je niet-christen ouders meestal bang dat het feit dat 

jij een christen bent geworden op jou en ook op hen een heel negatieve uitwerking gaat hebben. Ze zijn bang dat je 

slechter gaat studeren, dat je geen goede baan krijgt, dat je geen succes in je leven zal hebben, dat je te weinig geld zal 

verdienen en dus niet meer in staat zal zijn hen financieel te ondersteunen op hun oude dag. Ze vrezen dat jij je cultuur 

gaat verliezen, hun goden en godsdienstige leiders heel boos gaat maken en schande over je hele familie gaat brengen. 

Daarom reageren zij heel negatief op het feit dat je een christen bent geworden en in sommige gevallen beginnen zij je 

te vervolgen en proberen je zelfs te doden. Verduidelijk hen op een tactvolle wijze wat het christelijke geloof is en 

bewijs aan hen dat je integendeel een meer verantwoordelijk en liefdevol mens geworden bent door wat Jezus Christus 

voor je gedaan heeft.  
 

 

6:4 

Vraag 3. Hoe kunnen vaders hun kinderen bemoedigen? 
 

Aantekeningen. Sommige vaders maken hun kinderen op verschillende manieren moedeloos. Door te letten op de 

reacties van kinderen op ouders kun je vaststellen welke dingen kinderen moedeloos maken. Negatieve reacties zijn 

bijvoorbeeld de volgende: kinderen worden geïrriteerd, boos, terneergedrukt, trekken zich terug, of geven alles op. 

Soms gaan kinderen met de verkeerde vrienden om, presteren niet meer op school, beginnen met roken, alcohol en 

drugs of raken verstrikt in de criminaliteit. Dergelijke reacties zijn aanwijzingen dat de vader (en moeder) op andere 

manieren met hun kinderen moeten omgaan.  
 

Hoe draagt een vader respect over aan zijn kinderen? Door zijn kinderen te helpen zich op drie terreinen te ontwikkelen: 

verantwoordelijkheid, eigen overtuigingen en volwassen relaties.  
 

 (1) Laat je zonen en dochters leren verantwoordelijkheid voor hun leven te nemen.  

Als je doel is het je kinderen naar de zin te maken, zullen je kinderen waarschijnlijk verwend en zelfzuchtig worden en 

steeds toegeven aan pleziertjes. Maar als je hen opvoed om verantwoordelijkheid te nemen op steeds meer terreinen van 

hun leven, zullen zij opgroeien als verantwoordelijke volwassenen!  
 

Er zijn vier fasen voor het ontwikkelen van verantwoordelijkheid:  

• Gedurende de eerste fase maken de ouders alle keuzes en nemen de beslissingen voor hun kinderen. Een kind moet 

leren gehoorzamen! Omdat het kind geneigd is te weigeren (“nee” te zeggen), is de beste benadering het kind een 

keus tussen twee dingen te geven. Hij moet leren kiezen en leren dat zijn keuzes gevolgen hebben! Deze fase is 

wanneer de kinderen nog klein zijn. Zij leren wat goed en slecht of wat juist en verkeerd is door hun eigen keuzes en 

beslissingen. Wanneer kinderen ouder worden, moet je de kinderen steeds meer verantwoordelijkheden geven.  

• Gedurende de tweede fase maken de ouders keuzes en nemen beslissingen samen met hun kinderen en voeren die 

ook samen uit. Deze fase is wanneer de kinderen op de lagere school zijn. Geef hen vooral een goed voorbeeld. Stel 

standaarden voor kwaliteit en huisregels op. Bedenk verschillende manieren om hen te belonen.  

• Gedurende de derde fase maken de kinderen hun eigen keuzes en nemen hun eigen beslissingen, maar hun keuzes en 

beslissingen moeten door de ouders goedgekeurd worden. De ouders houden toezicht hoe zij met hun keuzes en 

beslissingen omgaan. Deze fase is wanneer de tieners op de middelbare school zijn. Hun grotere vrijheid vereist 

grotere verantwoordelijkheid en daarvoor moeten zij dan ook verantwoording afleggen aan hun ouders. Belangrijke 

terreinen om verantwoordelijkheid te leren zijn: schoolwerk, baantjes, familierelaties, zelfbeheersing, omgaan met 

geld, alleen reizen, goede vrienden maken en een relatie met God ontwikkelen.  

• Gedurende de laatste fase doen de oudere tieners alles zelf. Deze fase is wanneer de kinderen bezig zijn jong 

volwassenen te worden. Een volwassen mens draagt al zijn verantwoordelijkheden zelf en is daarvoor 
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verantwoording verschuldigd aan God en aan de andere gezagsdragers in het leven (de overheid, de politie, de 

artsen, hun werkgevers, en hun oudsten of ouderlingen). Als ouder blijf je altijd beschikbaar om advies en hulp te 

geven als zij erom vragen. Het blijft altijd de verantwoordelijkheid van ouders hun kinderen lief te hebben, voor hen 

te bidden en met hen om te gaan! 
 

 (2) Laat je zonen en dochters leren hun eigen overtuigingen te ontwikkelen.  

Zo lang ouders erop staan dat hun kinderen de overtuigingen en meningen van hun ouders (leraren en geestelijk leiders) 

moeten volgen, zullen de kinderen nooit hun eigen overtuigingen en meningen ontwikkelen. Dan worden zij rebellen, 

lopen weg of verbreken het contact met de ouders. Help kinderen, tieners en jong volwassenen daarom om hun eigen 

gezonde meningen en overtuigingen, waarden en prioriteiten te ontwikkelen! Help hen om hun geloofsovertuigingen op 

de Bijbel te baseren en niet op de tradities van volken en kerken of op de meningen van mensen! Alleen zo kunnen zij 

verantwoordelijke volwassenen worden.  
 

Er zijn drie stappen om eigen overtuigingen te ontwikkelen:  

• De eerste stap. Laat het kind of de tiener de waarheid in de Bijbel zelf ontdekken (Lukas 10:25-26).  

• De tweede stap. Laat het kind of de tiener zijn eigen toepassing van die waarheid maken (Matteüs 7:24-27).  

• De derde stap. Bespreek de gevolgen van hun toepassing met hen.  
 

Bijvoorbeeld. Met betrekking tot de kleding die je draagt, heeft de Bijbel twee principes:  

• de kleding moet moreel aanvaarbaar zijn. date wil zeggen, niet anderen verleiden tot zonde (Matteüs 18:7) 

• en de kleding moet cultureel aanvaarbaar zijn en passen bij de gelegenheid (1 Korintiërs 10:23-24) 

Deze twee principes vormen de grenzen voor zijn keus – de tiener is binnen deze grenzen vrij om zijn eigen keus te 

maken. Maar de ouder heeft het recht de consequenties van zijn keuze te bespreken – bv. de invloed die zijn keus heeft 

op zichzelf en op anderen.  
 

 (3) Laat je zonen en dochters leren volwassen relaties te vormen.  

Je doel moet niet zijn dat je zoon of dochter zonder meer onafhankelijk wordt, maar juist dat hij of zij een gezonde 

wederzijdse afhankelijkheid leert. De Bijbel plaatst elk individu in een bijzonder gezin, in een bepaalde gemeenschap 

(buurt) en in een of andere christen gemeente. Het wereldbeeld van de Bijbel bestaat niet uit individualisten die ieder 

zijn eigen weg gaat (Richteren 21:25), maar uit personen binnen gezinnen, gemeenschappen en gemeenten die een 

gezonde wederzijdse afhankelijkheid van elkaar hebben. Elke persoon kan een unieke bijdrage leveren aan anderen. 

Daarom moeten ouders hun kinderen (tieners en jong volwassenen) helpen goede vrienden te maken, goed met mensen 

uit verschillende lagen van de bevolking om te gaan (met mensen die arm zijn, ongeschoold zijn, vreemdelingen zijn, 

gehandicapt zijn, enz.) en om gezonde relaties met de andere sekse te ontwikkelen.  
 

 

6:4 

Vraag 4. Hoe behoren christen ouders hun kinderen op te voeden? 
 

Aantekeningen. De twee belangrijkste verantwoordelijkheden van een vader zijn om de moeder van hun kinderen lief 

te hebben en om zijn kinderen op te voeden (waarbij hij bepaalde zaken aan zijn vrouw mag delegeren)!  

Een kind opvoeden door “onderwijzing (HSV) of vorming” (NBV)1 van de Heere” betekent: instructie die gepaard gaat 

met oefening, corrigeren en discipline.  

Een kind opvoeden door “terechtwijzing (HSV) of vermanen” (NBV)2 in de Heere” betekent: inprenten dat gepaard 

gaat met instructie, vermaning en waarschuwing.  

“In de Heere” betekent: de waarheden van de Bijbel bijbrengen en leren gehoorzamen. Opvoeding houdt bemoediging, 

discipline en straf in. Een kind moet op twee belangrijke gebieden gevormd worden:  
 

 (1) Vorm je kinderen om goede burgers in de wereld te worden.  

Dat doe je door hen op de volgende terreinen te ontwikkelen: 

• Vorm het kind tot intellectuele, lichamelijke, emotionele, geestelijke en sociale volwassenheid (Lukas 2:52). 

• Vorm je kind om wijs te worden (Spreuken 23:22-25) 

• Vorm je kind om lief te hebben (Johannes 15:12) 

Gezonde gezinnen zijn de bouwstenen van een gezond volk! 
 

 (2) Vorm je kinderen om goede burgers in het Koninkrijk van God te worden.  

Vorm het kind om:  

• zich volledig over te geven aan God zoals Hij Zich in de Bijbel geopenbaard heeft  

• God onder alle omstandigheden te vertrouwen  

• God onvoorwaardelijk te gehoorzamen  

• een rechtvaardig en heilig leven te leiden  

• Boven al, om God en Zijn naaste lief te hebben en zichzelf te accepteren  

 

 

                                                           
1 Grieks: en paideia 
2 Grieks: en nouthesia 
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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 

6:1-4.  

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 Efeziërs 6:1-4.  
 

6:1. Voor minderjarige kinderen. Gehoorzaam je ouders in alles behalve wanneer zij eisen dat je dingen doet die 

tegen Gods geboden en onderricht in de Bijbel ingaan.  

6:2. Voor alle mensen. Eer je ouders, je schoonouders en je hemelse Vader onder alle omstandigheden. Kies een 

gebied waarop je hen kunt eren en ontwikkel dat gebied voor een poos.  

6:4. Voor alle vaders. Maak je (minder- en meerjarige) kinderen nooit moedeloos en verbitter hen niet.  

6:4. Voor alle vaders van minderjarige kinderen. Voed hen op in de waarheden van de Bijbel en in gehoorzaamheid 

aan deze waarheden.  
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Efeziërs 6:1-4. 
 

Ik wil het tot een gewoonte in mijn leven maken met mijn ouders te praten, advies van hen te vragen en van hun 

wijsheid en ervaringen te leren. Ik maak wel mijn eigen keuzes en beslissingen, maar ik wil mijn ouders eren door hun 

adviezen en overwegingen serieus te nemen.  
 

Ik wil mijn kinderen bemoedigen en hen vooral aansporen tot verantwoordelijkheid, eigen overtuigingen, volwassen 

relaties en hun emoties op een zelfbeheerste wijze te uiten. Dat is een taak die God aan elk ouder toevertrouwd heeft!  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

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

Efeziërs 6:1-4.  

(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 Efeziërs 6:1-4 

     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 Romeinen 9 - 12.  

    Maak gebruik van je uitgekozen Bijbelvers of favoriete waarheid methode.  

3. Memorisatie. Overdenk en leer uit je hoofd. (5) Getuigen. Matteüs 10:32.  

    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.  

 


