DISCIPELSCHAP.
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LES 24

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

[STILLE TIJDEN]

UITWISSELEN (20 minuten)

ROMEINEN 13 - 16
Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt
(Romeinen 13 - 16). 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]
HET REPETEREN VAN SERIE B
A. EEN METHODE VOOR HET REPETEREN VAN GEMEMORISEERDE BIJBELVERZEN

Het repeteren van vroeger geleerde Bijbelverzen gaat als volgt:
1. Repetitie van de nieuwe Bijbelverzen.

“Repeteren van de nieuwe Bijbelverzen” betekent dat je de laatste 5 Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt
minstens eenmaal per dag herhaalt. Het repeteren van nieuw geleerde Bijbelverzen is de beste methode om ze te
onthouden en nauwkeurig aan te halen. Repeteer daarom de laatste 5 memorisatieverzen uit je memorisatiemapje
minstens éénmaal per dag gedurende 5 weken. Zo repeteer je elk nieuw geleerd Bijbelvers 35 maal voordat je dit
Bijbelvers van je memorisatiemapje naar je memorisatiedoos verplaatst.
2. Repetitie van de oude Bijbelverzen.

“Repeteren van de oude Bijbelverzen” betekent dat je al je oude Bijbelverzen in je memorisatiedoos minstens om de 3
weken repeteert. Het repeteren van vroeger geleerde Bijbelverzen is de beste methode om ze niet te vergeten en steeds
nauwkeurig aan te halen. Repeteer daarom 5 van elke 100 oude memorisatieverzen uit je memorisatiedoos minstens
éénmaal per dag. Zo repeteer je al je vroeger geleerde Bijbelverzen één keer per drie weken.
3. Houd een memorisatiemapje bij de hand.

Plaats elke dag je laatste 5 nieuw geleerde Bijbelverzen en 5 van elke 100 vroeger geleerde Bijbelverzen in je
memorisatiemapje en houd die de hele dag bijdehand. Gebruik momenten dat je moet wachten of reizen om ze te
repeteren, erover na te denken en erover te bidden.
4. Controleer accuraatheid.

Controleer geregeld om vast te stellen of je de geleerde Bijbelverzen wel goed geleerd hebt en nog nauwkeurig kunt
herhalen. Controleer gedurende elke bijeenkomst van de groep twee aan twee de laatste gememoriseerde Bijbelvers.
Controleer af en toe twee aan twee één serie van 5 Bijbelverzen die je vroeger uit je hoofd geleerd hebt. Controleer of
de ander het onderwerp, de tekstverwijzing, het Bijbelvers en de tekstverwijzing nog zonder een fout kan herhalen.
Geef als wenk “het onderwerp”, of “de tekstverwijzing” of “de eerste regel van het Bijbelvers”.
B. REPETEER TWEE AAN TWEE SERIE B: “NIEUW LEVEN IN CHRISTUS”
(1) Christus. 2 Korintiërs 5:17.

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is
voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
(2) Woord. Matteüs 4:4. Er staat geschreven: De mans zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de
mond van God komt.
(3) Gebed. Johannes 15:7. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel
vallen.
(4) Gemeenschap. 1 Johannes 1:7. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij
gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
(5) Getuigen. Matteüs 10:32. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader,
Die in de hemelen is.
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BIJBELSTUDIE (70 minuten)
[RELATIES]
(6) VERBODEN RELATIES. 2 KORINTIËRS 6:14 – 7:1

Maak gebruik van de vijf stappen methode en doen samen Bijbelstudie uit 2 Korintiërs 6:14 – 7:1.
STAP 1. LEES.

GODS WOORD

Lees. We gaan 2 Korintiërs 6:14 – 7:1 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.
6:14

Ontdekking 1. Christenen moeten elke compromitterende situatie en relatie stopzetten.

“Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen” (“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen”, HSV). In de
oorspronkelijke taal (Grieks) staat letterlijk, “Ga niet steeds maar door met ongelovigen onder hetzelfde juk te trekken.”
De strekking is dat sommige christenen in de gemeente van Korinte al met ongelovigen in hetzelfde span trokken. De
apostel Paulus beveelt hen om deze verboden relatie met een ongelovige onmiddellijk te beëindigen! Omdat christenen
onder niet-christenen leven en werken, moeten zij hun persoonlijke leven onder de loep nemen en vaststellen of zij ook
de een of andere overeenkomst met een ongelovige gemaakt hebben. Als dat zo is, dan moeten zij dergelijk
compromitterende situaties en relaties meteen beëindigen!
6:17

Ontdekking 2. Christenen mogen geen verboden relatie met ongelovigen beginnen.

Daarom zegt de Heer, “Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af!” In de oorspronkelijke taal (Grieks) staat
letterlijk, “Je moet meteen weggaan bij de ongelovigen en je beslist van hen afzonderen!” De strekking is weer dat
sommige christenen in de gemeente van Korinte hun verboden relaties met ongelovigen nog niet opgegeven hebben. De
apostel Paulus beveelt hen om eens voor altijd hiermee te breken.
• Christenen mogen geen verboden relaties aangaan
• Christenen mogen niet bij bepaalde verslavende activiteiten betrokken raken.
Omdat christenen onder niet-christenen leven en werken, moeten christenen onderwezen worden welke relaties en
activiteiten verslavend zijn en dus verboden zijn.
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 2 Korintiërs 6:14 – 7:1 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.
6:14

Vraag 1. Wat is “een juk”?

Aantekeningen. Het “juk” is hier een “een dubbel juk” waaronder twee ossen (paarden of koeien) zij aan zij lopen te
trekken. Het “juk” is een instrument dat twee dieren aan elkaar bindt, zodat zij steeds tegelijk moeten beginnen of
stoppen, met hetzelfde tempo moeten lopen en in dezelfde richting moeten trekken. Ze worden door dit juk gedwongen
om alles met elkaar te doen. Wanneer de twee dieren een ongelijk span vormen, dan vertraagt de een de ander, gaat
gewoon liggen en doet niets meer of trekt de ander in een verkeerde richting. Als de twee dieren verschillende leiders
willen volgen, ontstaat trekken en duwen zodat er geen vooruitgang is of dat ze elkaar buiten spel zetten. De Bijbel
noemt dat een verboden relatie.
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De apostel Paulus dacht aan de woorden in Deuteronomium 22:10, “U mag een rund en een ezel niet samen voor de
ploeg spannen.” Hij past dit principe toe op de relaties tussen mensen als voorbeeld van een verboden relatie tussen een
gelovige en een ongelovige. Als een christen een verboden relatie met een niet-christen aangaat, zal hij ervaren hoe de
niet-christen hem van de rechte pad van God aftrekt, zijn geestelijke groei afremt en uiteindelijk brengt bij een punt
waar hijzelf niet meer in Christus gelooft!
Het verschil tussen een gewone relatie met ongelovigen en een juk (compromitterende) relatie met een ongelovige is het
volgende:
• Gewone relaties met ongelovigen en niet-christenen zijn toegestaan. Je mag met een ongelovige of niet-christen
omgaan in het gewone leven, samen met elkaar praten, eten, reizen, sporten en werken. Je mag in een bus reizen
waarvan de bestuurder een ongelovige is. Je mag in een restaurant eten waar de kok een ongelovige is. Je mag
voedsel kopen in winkels waarvan de eigenaren ongelovigen zijn. Je mag je school opleiding ontvangen van een
ongelovige leraar, zolang je niet de onwaarheden die hij leert gelooft. Je mag werken voor een ongelovige
werkgever zolang je “nee” kan zeggen tegen de verkeerde dingen die hij van je verwacht. Je mag zaken doen met
een ongelovige zakenman mits je geen partnerschap met hem sluit dat de principes in de Bijbel schendt.
• Verboden relaties met ongelovigen of niet-christenen schenden Gods verbod, omdat zij Bijbelse principes schenden
en je dwingen on-Bijbelse waarden te hanteren en je als een niet-christen te gedragen.
6:14

Vraag 2. Wat zijn voorbeelden van “ongelijke spannen” in relaties die de Bijbel verbiedt?
Aantekeningen.
(1) Het ongelijke span in 1 Korintiërs 5:9-11.

“Ik heb u in mijn vorige brief gezegd dat u niet moet omgaan met ontuchtplegers, maar dat betekent niet dat u alle
ontuchtplegers die er in de wereld zijn, of alle geldwolven, uitbuiters en afgodendienaars moet mijden. Dan zou u de
wereld moeten verlaten. Wat ik bedoel is dit: u mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of zuster (dus:
een christen) noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of uitbuiter.
Met zo iemand mag u beslist niet eten” ( 1 Korintiërs 5:9-11).
De Bijbel beveelt christenen om niet om te gaan met mensen die zich “christen” noemen, maar zich als niet-christenen
gedragen. Dus, een christen mag niet een ongelijke span (team) vormen met een ongelovige. Natuurlijk mag een
christen wel omgaan met niet-christenen. Anders zou hij niet tegenover hen kunnen getuigen.
(2) Het ongelijke span in 1 Korintiërs 6:1-8.

“Hoe durft u onderlinge rechtsgeschillen voor ongelovigen te brengen in plaats van voor de gelovigen! Weet u dan niet
dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen? En als u over de wereld zult oordelen, zou u dan niet in staat zijn om
te oordelen over de meest onbeduidende rechtsgeschillen? Weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen? Dan
kunnen we dat toch zeker ook over alledaagse zaken? Wilt u werkelijk uw alledaagse geschillen aanhangig maken bij
mensen die bij de gemeente geen aanzien genieten? U moest u schamen. Is er dan niet één wijs mens onder u die tussen
broeders en zusters uitspraak kan doen? Is het werkelijk nodig dat de een de ander voor het gerecht sleept, en nog wel
voor dat van ongelovigen? Het is al treurig genoeg dat er rechtsgeschillen bij u voorkomen. Waarom lijdt u niet liever
onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? In plaats daarvan begaat u zelf onrecht en benadeelt u anderen, en
dan nog wel broeders en zusters.”
De Bijbel verbiedt christenen om hun rechtsgeschillen voor ongelovige rechters aanhangig te maken. Als zij
rechtsgeschillen hebben, moeten zij toelaten dat wijze christenen in de gemeente de zaak beoordelen en zich dan daarbij
neerleggen. Als het rechtsgeschil niet opgelost kan worden, is het beter verlies te lijden en het uiteindelijke oordeel aan
God over te laten. Dus, een christen mag niet een ongelijk span vormen met niet-christen rechters.
(3) Het ongelijke span in 1 Korintiërs 7:39.

“Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie
ze wil, mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer” (1 Korintiërs 7:39).
De Bijbel verbiedt christenen in het huwelijk te treden met niet-christenen. Een christen is iemand die echt aan Jezus
Christus behoort, dat wil zeggen, dat de Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest in hem leeft en zijn leven bestuurt.
Een christen is iemand die zijn leven volledig heeft overgegeven aan de heerschappij van Jezus Christus. 2 Korintiërs
6:14 leert duidelijk dat een gelovige niet aan een ongelovige gejukt mag worden. Een (wedergeboren) christen mag
alleen met een ander (wedergeboren) christen in het huwelijk treden.
Dit principe verbiedt ook “kennismaking” en “verkering”1 tussen een christen en een niet-christen. Het doel van
verkering is een huwelijk! Wanneer vriendschap intiem wordt, beginnen twee vrienden hun diepste gedachten en
gevoelens met elkaar te delen en die kunnen een heel lange tijd blijven vaststeken in het denken en hart van de ander.
De twee worden steeds meer afhankelijk van elkaar. Maar een intieme relatie tussen een christen en een niet-christen is
gevaarlijk voor de christen, omdat hij of zij de overtuigingen, gevoelens, waarden en doelen van de niet-christen niet
1

Zie dota handleiding 2, les 17
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zomaar opzij kan zetten. De niet-christen zal de christen naar beneden trekken, naar wereldse begeerten, waarden,
overtuigingen en doelen. Alles wat de niet-christen gelooft, zal het geloof en gedrag van de christen diep beïnvloeden.
De christen zal de aanslagen van de niet-christen niet kunnen afslaan, omdat de christen ongehoorzaam aan God
geworden is en God hem of haar niet meer beschermt. God levert ongelovige en ongehoorzame mensen uit aan
zedeloosheid, onterende verlangens en het doen wat verwerpelijk is (Romeinen 1:24,26,28).
Luister naar de wijsheid uit het Oude Testament: “Omdat Ik riep, maar u weigerde, Mijn hand uitstrekte, maar niemand
er acht op sloeg, omdat u al Mijn raad verwierp, Mijn bestraffing niet hebt gewild, daarom zal Ik ook lachen om uw
ondergang., u bespotten wanneer uw angst komt, wanneer uw angst komt als een verwoesting, uw ondergang eraan
komt als een wervelwind, wanneer benauwdheid en nood over u komen. Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet
antwoorden, Zij zullen Mij ernstig zoeken, maar zullen Mij niet vinden, omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze
des HEEREN niet hebben verkozen. Zij hebben Mijn raad niet gewild, al Mijn bestraffingen hebben zij verworpen. Zij
zullen van de vruchten van hun weg eten, en verzadigd worden van hun eigen opvattingen, want de afvalligheid van de
onverstandigen zal hun doden en de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen. Maar wie naar Mij luistert, zal
veilig wonen, hij za;l vrij zijn van angst voor het kwaad” (Spreuken 1:24-31).
Sommige ongehoorzame christenen redeneren dat zij wel met een niet-christen van de andere sekse uitgaan om hem of
haar naar Christus te kunnen leiden. Maar dit argument behaagt God helemaal niet. God verbiedt uitdrukkelijk een
ongelijke span tussen een gelovige en een ongelovige man of vrouw (Deuteronomium 7:39; 1 Korintiërs 7:39;
2 Korintiërs 6:14). De Bijbel zegt ook, “Hoe weet u of u deze man of vrouw zult behouden” (1 Korintiërs 7:16)? Dus,
een christen mag niet een ongelijk span vormen met een niet-christen in zaken als uitgaan, “kennismaking” en
“verkering”!
Het zal een treurige dag zijn wanneer jij Jezus Christus verlaat ter wille van een intieme vriendschap met een nietchristen! Het blijft even treurig wanneer de niet-christen zou besluiten een “christen” te worden alleen maar om de
intieme relatie te behouden. Jullie vriendschap zal in beide gevallen veel te lijden hebben en uiteindelijk falen. Hoewel
alles mogelijk is bij God, verwacht God dat wij verstandig zijn en zijn geboden gehoorzamen. God verbiedt het vormen
van een ongelijke span met een niet-christen of ongelovige, omdat Hij het allerbeste met ons voorheeft.
(4) Het ongelijke span in 1 Korintiërs 10:7.

“Dien geen afgoden, zoals een deel van hen, over wie geschreven staat: “Het volk ging zitten om te eten en te drinken
en het stond op om te dansen” (1 Korintiërs 10:7).
De Bijbel verbiedt christenen om deel te nemen aan de heidense feesten van niet-christenen. Dergelijke bijeenkomsten
werden gekenmerkt door losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst
(1 Petrus 4:3). Ze werden gekenmerkt door ontucht, zedeloosheid, hebzucht en dubbelzinnige, oppervlakkige,
platvloerse en ongepaste taal (Efeziërs 5:3-5). Dergelijke feesten in disco’s en clubs waar mensen zich overgeven aan
drugs en seksuele immoraliteit zijn voor christenen verboden. Dus, een christen mag geen ongelijk span vormen met
mensen die op deze manier feest vieren.
Samenvatting.

Dergelijke relaties als hierboven worden door God verboden. Ze zijn onwettig! Christenen moeten niet
denken dat dergelijke relaties met niet-christenen kunnen floreren. Dergelijke “juk” relaties hebben compromissen
gesloten met de ongelovigen en niet-christenen en zij maken van mensen die daaraan deelnemen “slaven”.
Vraag 3. Welke andere relaties die een ongelijk span vormen zijn voor christenen verboden?

Aantekeningen. Dit onderricht over het vormen van een ongelijk span met een ongelovige of niet-christen moet ook op
andere intieme of bindende relaties toegepast worden. Bijvoorbeeld:
(1) Een christen mag niet een vennootschap met een niet-christen vormen.

Een christen mag wel voor een niet-christen werkgever werken, zolang hij geen dingen moet doen die door God
verboden zijn. Maar een vennootschap waarin een christen en een niet-christen samen geld stoppen en samen besluiten
en verantwoordelijkheden delen, is onwettig. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een situatie waarin de niet-christen vennoot
omkoopgeld geeft en aanneemt, terwijl de christen dat niet doet. Zo raakt de christen onbewust betrokken bij corruptie.
(2) Een christen school mag geen niet-christen leraren aanstellen.

Leerlingen worden blootgesteld aan misleidende leerstellingen van boze geesten, dwaalleraren en schijnheilige
leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid (1 Timoteüs 4:1-2).
(3) Een christen mag niet lid worden van een gemeente die de Bijbel ongehoorzaam is.

Hij mag niet deelnemen aan een gemeente die de Bijbel niet beschouwt als Gods geïnspireerde Woord, gezaghebbend
voor leer en leven, of waar de Bijbel niet verkondigd en gehoorzaamd wordt. Een christen moet niet iemand uitkiezen
als zijn leraar als hij niet de Bijbel aanvaardt als het absolute gezag voor menselijk denken en gedrag.
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(4) Een christen mag niet lid worden van een geheime organisatie.

Jezus zegt, “En dit is het oordeel (NAV: “So kom die skeiding:”): dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen
hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht,, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het
licht en komt niet tot het licht , opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het
licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn” (Johannes 3:19-21). En de apostel Paulus zegt,
“En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door
hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het
licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht” (Efeziërs 5:11-13).
(5) Een christen mag niet een ongelijk span vormen met niet-christelijke waarden
en met niet-christelijke activiteiten, omdat zij gewoontevormend zijn.

Voorbeelden van dergelijke niet-christelijke waarden en activiteiten die gewoontevormend zijn, zijn: verkeerde TV
programma’s bekijken; verkeerde boeken en tijdschriften lezen; verkeerde clubs bezoeken; bij verkeerde organisaties
aansluiten, enz. Een christen moet zich ver houden van mensen die de christelijke waarheden en waarden uitmaken voor
“ouderwets” en “afgedaan”. Hij moet antichristelijke godsdienstige gedachten en waarden, maar ook alle antichristelijke
sociale en gerechtelijke gedachten en waarden verwerpen.
6:15

Vraag 4. Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen?

Aantekeningen. Een gelovige en een ongelovige hebben bepaalde dingen gemeen. Bijvoorbeeld, beiden eten hetzelfde
eten, dragen dezelfde kleren, rijden op dezelfde bus en gebruiken hetzelfde geld, enz.
Maar bepaalde dingen zijn kenmerkend voor gelovigen alleen. Terwijl een ongelovige het middelpunt van zijn eigen
leven is, heeft een christen Jezus Christus als het middelpunt van zijn leven. De schat van een ongelovige is op de aarde,
maar de schat van een gelovige is in de hemel. De waarden van een ongelovige zijn van deze wereld en veranderen
steeds, maar de waarden van een christen zijn van het Koninkrijk van God en veranderen nooit! Een ongelovige zoekt
de eer van mensen, maar een gelovige zoekt de eer van de God van de Bijbel. Dus, eigenlijk hebben een gelovige en een
ongelovige niets gemeen wat betreft doel, richting en waarden in het leven.
Er is niets gemeenschappelijk tussen recht en wetteloosheid. Er kan geen gemeenschap bestaan tussen licht en
duisternis. Er kan geen overeenstemming zijn tussen Christus en Belial, de god van een ander godsdienst! Hoe kan een
gelovige dan dezelfde belangen hebben als een ongelovige? Hoe kan dan een overeenkomst gesloten worden tussen de
tempel van God (de Christelijke Gemeente) en mensen die afgoden dienen (de goden van een ander godsdienst)? Welk
overeenkomst bestaat er tussen de God van de Bijbel en “de goden” van andere godsdiensten? Deze “goden” zijn
“afgoden” omdat zij door mensen verzonnen en gemaakt worden en niet eens werkelijk bestaan (Jesaja 43:10-11)! De
God van de Bijbel verbiedt deze dingen en beveelt mensen om zich hiervan af te scheiden! Hij zegt, “Ga daarom uit hun
midden weg en zonder u af. Raak het onreine niet aan! Dan zal Ik u aannemen en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult
Mij tot zonen en dochters zijn.”
6:17

Vraag 5. Wat zou een christen kunnen doen als hij op een bepaald gebied nog steeds een ongelijk
span met een ongelovige vormt?

Aantekeningen. Hij moet doen wat 2 Korintiërs 6:17 zegt, “Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af.” Het
negatieve bevel: “Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen” heeft ook een positieve kant: “Ga weg bij de
ongelovigen, zonder je af.” Christenen dienen meteen stappen te ondernemen om deze verkeerde relatie te beëindigen.
Christenen dienen in één en hetzelfde span met gelovige te lopen, in dezelfde richting te trekken, elkaar aan te sporen in
het christelijke geloof en waarden en elkaar als een eenheid te dienen (Filippenzen 1:27). Christenen dienen in één en
hetzelfde span te lopen wat betreft het huwelijk, dienstbaarheid en getuigenis.
7:1

Vraag 6. Wat kan een christen doen als hij door een verkeerde relatie met een niet-christen
negatief beïnvloed is?

Aantekeningen. De christen moet meteen breken met zijn verkeerde relatie en zich eens en voor altijd reinigen van alle
lichamelijke en geestelijke smetten. Hij moet vol ontzag voor God zijn hele leven heiligen. Wanneer een christen zijn
zonde belijdt, zal God hem vergeven en hem van alle smet reinigen (1 Johannes 1:9).
Een christen moet de heiliging volbrengen 2in het vrezen van God. Hij moet steeds vooruitgang maken op het gebied
van heiliging (Romeinen 6:13,19; 1 Tessalonicenzen 4:3,7; 1 Tessalonicenzen 5:23).

2

Grieks: epiteleó, heiligheid volkomen en volmaakt maken
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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 2 Korintiërs
6:14 – 7:1.
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 2 Korintiërs 6:14 – 7:1.

• Loop niet in één en hetzelfde sociale span met iemand die zich “een christen” noemt, maar zich als een niet-christen
gedraagt (1 Korintiërs 5:9-13).
• Loop niet in één en hetzelfde gerechtelijke span door een geschil door een rechter in de wereld te laten beoordelen.
Laat andere christenen over je geschil oordelen (1 Korintiërs 6:1-11).
• Loop niet in één en hetzelfde huwelijk span met een ongelovige. Ga nooit met een niet-christen uit met het oog op
“kennismaking” of “verkering” (1 Korintiërs 7:39).
• Loop niet in één en hetzelfde wilde feest span met ongelovigen. Ga alleen naar feesten waar geen compromissen
gesloten worden (1 Korintiërs 10:7)
• Loop niet in één en hetzelfde zaken span met ongelovigen omdat niet-christen zakenmannen er andere ethische
normen op na kunnen houden.
• Sluit alleen aan bij een gemeente waar Jezus Christus centraal staat en de Bijbel als het uiteindelijke gezag voor leer
en leven verkondigd en gehoorzaamd wordt.
• Sluit nooit aan bij een geheime organisatie (Johannes 3:19-21; Efeziërs 5:11-13).
• Raak niet verstrikt in niet-christelijke waarden en gewoontevormende activiteiten.
2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit 2 Korintiërs 6:14 – 7:1.

Een ongetrouwd persoon: Ik ga alleen uit met oprechte christenen met het oog op “kennismaking”, “verkering” en een
mogelijke latere huwelijk.
Ik ben heel voorzichtig met welke boeken, tijdschriften en kranten ik lees. Ik wil mijn gedachten en hart niet vervuilen
met de waarden, voorstellingen en begeerlijkheden van de niet-christen wereld.
STAP 5. BID.

REACTIE

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in
2 Korintiërs 6:14 – 7:1.
(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).
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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 2 Korintiërs
6:14 – 7:1 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 Genesis 1:1 – 4:26.
Maak gebruik van je uitgekozen Bijbelvers of favoriete waarheid methode.
3. Memorisatie. Repeteer de vijf Bijbelverzen uit serie B: “Nieuw leven in Christus”. (1) Christus. 2 Korintiërs
5:17, (2) Woord. Matteüs 4:4, (3) Gebed. Johannes 15:7, (4) Gemeenschap. 1 Johannes 1:7, (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.
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