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DISCIPELSCHAP.     LES 26 
 

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] 

GENESIS 6:1 – 9:28  

 

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

(Genesis 6:1 – 9:28). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij 

vertelt. In het Oude Testament selecteren we alleen de belangrijkste hoofdstukken voor stille tijd. 

 

3 MEMORISATIE (20 minuten)          [HET EVANGELIE] 

(1) ROMEINEN 3:23 

 

De derde serie (C) memorisatieverzen heet “Het evangelie”. De vijf Bijbelverzen zijn:  

(1) De aard van de zonde. Romeinen 3:23 

(2) De straf voor de zonde. Prediker 12:14 

(3) De verzoening van zonde. Romeinen 5:8 

(4) Verlossing is een geschenk. Efeziërs 2:8-9 

(5) Verlossing door geloof. Johannes 1:12.  
 

A. MEDITATIE (over een Bijbelgedeelte) 
 

Romeinen 3:21-23. “Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten (dat wil zeggen, het Oude Testament) al 

getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is 

geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.” 
 

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

memorisatiekaartje.  

 

(1) De aard van de zonde  

Romeinen 3:23 

  

 
 

Iedereen heeft gezondigd  

en ontbeert de nabijheid van God. 

 

Romeinen 3:23 

 Romeinen 3:23 

 

 

HSV. “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” 
 

1. De betekenis van het woord “zonde” in de Bijbel.  
 

Het woord “zonde” betekent: “het doel van God missen”. Het woord verwijst naar onze relatie tot de God van de Bijbel. 

“Zonde” betekent Gods doel voor je leven missen. Gods doel voor mensen is: 

• dat zij de juiste relatie tot de God van de Bijbel hebben  

• en ook dat zij de dingen doen die recht zijn in Gods ogen.  

Maar omdat mensen niet de juiste relatie tot God, tot hun naaste en tot henzelf hebben en ook niet doen wat recht is in 

Gods ogen, worden zij in de Bijbel “zondaars” genoemd. Het woord “zonde” betekent ook “niet voldoen aan Gods 

standaard van volmaaktheid” voor alle mensen, namelijk Jezus Christus.  
 

Alles wat mensen in de wereld beschouwen als “goed” (goede werken, goede geloofsovertuigingen, goed gedrag, enz.) 

wordt getoetst aan Gods absolute doel en volmaakte standaard dat in Jezus Christus geopenbaard werd en vervolgens in 

de Bijbel opgetekend werd1. Gods standaard is absoluut volmaaktheid. “Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt 

struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke” (Jakobus 2:10). Het is duidelijk dat niemand goed genoeg is! 

De godsdienstige en goede werken van alle mensen schieten ver te kort. Romeinen 3:23 zegt, “Iedereen heeft gezondigd  

                                                           
1 Dus, NIET wat een andere leraar, profeet of godsdienstig boek zegt!  
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en ontbeert de nabijheid van God.”. Dus zijn zelfs de mensen die heel voorbeeldige levens leiden toch “zondaars” in 

Gods ogen! Alle mensen in de menselijke geschiedenis (behalve Jezus Christus) missen Gods doel en schieten tekort 

aan Gods standaard.  
 

Het woord “zonde” betekent: 

•  “doen wat verkeerd is in de ogen van de God Die Zich in de Bijbel heeft geopenbaard.  

•  “niet doen wat recht is in de ogen van de God Die Zich in de Bijbel heeft geopenbaard.  
 

2. De wortel van de zonde en de vruchten van de zonde. 
 

Mensen die graag zeggen, “Ik steel niet, ik lieg niet, ik pleeg geen moord of een ander misdaad”, zijn toch “zondaren”, 

omdat zij alleen kijken naar de vruchten van de zonde en niet naar de wortel van de zonde. 
 

(1) De wortel van de zonde. 

De wortel van de zonde is zelfgenoegzaamheid of onafhankelijkheid van de God van de Bijbel. Het beschrijft: 

• een gebroken relatie met de God van de Bijbel hebben  

• of geen relatie met de God van de Bijbel hebben  

Zelfs al zouden mensen niet stelen, liegen, doden of een ander misdaad begaan, toch zijn ze nog “zondaren”, omdat zij 

geen relatie hebben met de Levende God die Zich in de Bijbel heeft geopenbaard. Zelfs al leven ze voorbeeldige levens, 

toch blijven zij “zondaren” omdat zij hun levens los of onafhankelijk van de God van de Bijbel leven. Zelfs al zijn zij 

heel religieus, toch zijn ze nog “zondaars” omdat zij los van de God van de Bijbel leven en in overeenstemming met 

hun eigen religieuze ideeën en gewoonten in plaats van de Bijbel.  
 

De wortel van de zonde is het missen van het doel van de God van de Bijbel voor je leven en het opstellen van je eigen 

religieuze en morele doelen en standaarden los van de God van de Bijbel. De wortel van de zonde is het doelbewust 

overtreden van de grenzen van Gods geboden, zelfs het minachten van alle grenzen en rebellie tegen de God van de 

Bijbel. De wortel van de zonde is het ontwikkelen van je eigen wereldbeschouwing en cultuur los van de God van de 

Bijbel of het verdraaien van Gods Woord.  
 

(2) De vruchten van de zonde. 

De vruchten van de zonde is het doen wat God verbiedt en het nalaten wat God gebiedt. Het beschrijft: 

• het doen van verkeerde dingen in de ogen van de God van de Bijbel 

• en het nalaten van goede dingen in de ogen van de God van de Bijbel  

De vruchten van de zonde groeien uit de wortel van de zonde. De vruchten van de zonde maken de wortel van de zonde 

voor de hand liggend, zichtbaar en onweerlegbaar. De vruchten van de zonde bestaat uit alle vormen van het kwaad 

doen, en van alle vormen van het goede nalaten te doen.  
 

Lijsten van zonden die God verboden heeft kun je vinden in Markus 7:20-23, Romeinen 1:28-32, Galaten 5:19-21, Titus 

3:3 en Openbaring 21:8. Wanneer christenen het evangelie verkondigen, moeten zij mensen helpen om de wortel en de 

vruchten van de zonde te begrijpen.  
 

3. De heerlijkheid van God (HSV).  
 

“De heerlijkheid van God” is de samenvattende beschrijving van de wijze waarop God Zijn goddelijke natuur en 

aanwezigheid uitdrukt. God had de eerste mensen naar Zijn beeld geschapen (Genesis 1:27), dat wil zeggen, zij bezaten 

kenmerken van God, bijvoorbeeld Zijn leven, heiligheid en liefde. Nadat zij in zonde vielen, bezaten zij deze 

kenmerken van God niet meer. In plaats daarvan werden zij geestelijk dood en lichamelijk sterfelijk (Genesis 3:19), 

onheilig en onrechtvaardig (Genesis 6:5), liefdeloos (Genesis 4:8-9) en verborgen zij zich voor God (Genesis 3:8-10).  
 

Dit is wat Romeinen 3:23 bedoelt te zeggen. Alle mensen missen het doel waarvoor God hen geschapen heeft. Zij 

hebben het beeld van God verloren. Zij hebben deze noodzakelijke goddelijke kenmerken om in Gods 

tegenwoordigheid als “rechtvaardige” te kunnen staan niet meer. En zij missen een besef van Gods aanwezigheid. Gods 

standaard voor mensen om dichtbij Hem te komen, rechtvaardig te zijn en door Hem geaccepteerd te worden is niets 

minder dan 100% volmaaktheid! Na de zondeval is er geen mens die in aanmerking komt om dichtbij God te komen en 

door Hem geaccepteerd te worden. Het gevolg is dat alle mensen Gods goedkeuring verloren hebben, onwaardig zijn 

om lof van Hem te ontvangen en in plaats daarvan verdienen zij Gods veroordeling.  
 

Samenvatting. Alle mensen hebben vanaf hun geboorte (Job 14:4; Psalm 51:7) Romeinen 5:12) hun staat van onschuld 

en volmaaktheid verloren bij de zondeval van Adam in zonde (Romeinen 5:12). Zij hebben niet meer Gods heerlijke 

kenmerken en zeker niet meer Zijn goedkeuring.  
 

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. (1) De aard van de zonde. Romeinen 3:23.  

3. Repeteer. Overhoor het laatst gememoriseerde Bijbelvers twee aan twee.  
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4 BIJBELSTUDIE (70 minuten)             [GEMEENTE / KERK] 

(1) DE CULTURELE TAAK VAN DE GEMEENTE. GENESIS 1:24 – 2:25 

 

In Dota handleiding 3 zijn 6 Bijbelstudies over “de Gemeente/Kerk”.  

(1) De culturele taak van de Gemeente 

(2) De evangelisatie taak van de Gemeente 

(3) De zendingstaak van de Gemeente  

(4) De doelen van de Gemeente 

(5) Het leiderschap van de Gemeente 

(6) Christenen leven en functioneren als een lichaam in de gemeente. 
 

 Maak gebruik van de vijf stappen methode en doe samen Bijbelstudie uit Genesis 1:24 – 2:25.  
 

STAP 1. LEES.            GODS WOORD 

Lees. We gaan Genesis 1:24 – 2:25 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. 
 

1:27 

Ontdekking 1. De schepping van de mens naar het beeld van God.  
 

God schiep beiden de man en de vrouw naar Zijn beeld. De bijzondere kenmerken van een man en van een vrouw zijn 

nodig om “het beeld” of “de persoonlijkheid” van God tot uitdrukking te brengen. Vogels, vissen, dieren en reptielen 

zijn heel anders geschapen, want zij zijn geen beelddragers van God. Het beeld van God in mij maakt dat ik soortgelijke 

kenmerken als God heb, al zijn deze kenmerken nu helemaal vertroebeld. Deze waarheid helpt me mezelf beter te 

begrijpen, te erkennen hoe fantastisch ik ben geschapen en om een gezond zelfbeeld te hebben.   
 

 

1:28 

Ontdekking 2. De zegen van God.  
 

Genesis hoofdstuk 1 t/m 3 is de eerste keer dat God in de Bijbel direct tot de mens spreekt. God sprak een zegen over de 

schepping en dieren uit, maar in Genesis 1:28 sprak Hij Zijn zegen direct tot de man en vrouw uit. Dit is ná Genesis 

2:16-17 de tweede openbaring van God aan de mens! In deze openbaring gaf God aan de mens zijn taak en zijn doel 

voor het leven op de aarde. De taken van de mens duiden op de geweldige verschillen tussen mens en dier.  
 

God schiep me voor een bijzonder doel en taak. Ik ben geschapen om een bijzondere persoonlijke relatie met God te 

hebben, een persoonlijke relatie met andere mensen te hebben, en een persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover 

Gods schepping te hebben. Met betrekking tot God moet de mens Gods beeld met waardigheid dragen. Met betrekking 

tot andere mensen, moet de mens het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk respecteren. En met betrekking tot de 

geschapen wereld, moet de mens de natuur onderwerpen en over de dieren heersen. 
 

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 Genesis 1:24 – 2:25 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. 
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6:1 

Vraag 1. Wat is de relatie tussen Genesis hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2? 
 

Aantekeningen. Genesis hoofdstuk 2 is niet een tweede scheppingsverhaal die zijn oorsprong heeft uit een ander land 

en cultuur, zoals sommige mensen zeggen. Genesis 2:4a laat heel duidelijk zien dat “de menselijke geschiedenis” pas 

begint na de voltooiing van de schepping van het universum (Genesis 1:1 – 2:3). 
 

 (1) Genesis hoofdstuk 1. 

Genesis 1 is niet “geschiedenis” in de moderne zin van het woord, omdat “tijd” (die mensen kunnen berekenen) pas 

geschapen werd op de vierde scheppingsdag (Genesis 1:14). Genesis hoofdstuk 1 is “een openbaring van God” 

aangaande de schepping van “de hemel” in de zin van “het universum” en vooral van de aarde (Genesis 1:1). Aangezien 

de mensen als laatste geschapen werden (Genesis 1:26-27), waren zij niet aanwezig toen God al het andere schiep. Later 

heeft God aan hen geopenbaard: 

• WIE alles geschapen heeft (Genesis 1:1)  

• VOOR WIE God alles geschapen heeft (Genesis 1:14,26,29)  

• en MET WELK DOEL God alles geschapen heeft (Genesis 1:28; zie Jesaja 43:7; Kolossenzen 1:16).  
 

(2) Genesis hoofdstuk 2 en 3. 

Genesis 2 is een uitgebreid openbaring van: 

• de schepping van vooral de man (Genesis 2:4b-7) 

• de aanleg van de tuin van Eden (Genesis 2:8-17)  

• en de schepping van de vrouw (Genesis 2:18-25).  
 

Genesis 3 beschrijft de val van de man en de vrouw in zonde en dat God hen uit de tuin van Eden verbande. 
 

 

2:4b-17 

Vraag 2. Wat was de chronologische volgorde van de schepping van planten en de mens? 
 

Aantekeningen. Terwijl Genesis 1 openbaart dat God eerst de planten en bomen schiep en daarna de dieren en de mens, 

lijkt het alsof Genesis 2 een ander volgorde openbaart: eerst de schepping van de man, toen de schepping van de planten 

en dieren en ten slotte pas de schepping van de vrouw. Niettemin zijn Genesis 1 en 2 niet tegenstrijdig, maar juist 

aanvullend.  
 

 (1) Genesis 2:4b-7. De schepping van de man. 

Genesis 2:4b-7 begint de beschrijving van de menselijke geschiedenis: de schepping van de man die de aarde moest 

bewerken. De oorspronkelijke Hebreeuwse tekst van Genesis 2:4b-7 is een complex samengestelde zin die 

samengesteld is uit een hoofdzin (dit deel en het laatste deel) met twee bijzinnen (tussenin). De hoofdzin is: “Op de dag 

dat de HEERE God aarde en hemel (het universum) maakte” - (dan 2 bijzinnen) - “(toen) vormde de HEERE God de 

mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.”  
 

Het eerste deel van de hoofdzin en de eerste bijzin (een zin tussen haakjes) (Genesis 2:4b-5 HSV). “Op de dag dat de 

HEERE God aarde en hemel maakte” - - - “er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel 

veldgewas opgekomen, want de HEERE God had het niet laten regenen op de aarde; en er was geen mens om de 

aardbodem te bewerken.”  

Dit beschrijft de aanvankelijke situatie NA de schepping van het licht, de atmosfeer en de continenten in Genesis  

1:3-10. Er waren toen nog geen planten, gewassen of bomen die de mens kon bewerken, omdat er nog geen regen was 

en nog geen mens om ze te bewerken.  
 

De tweede bijzin (een zin tussen haakjes) (Genesis 2:6 HSV): “maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde 

heel de aardbodem.” 

Dit beschrijft wat er gebeurde toen God de planten en bomen schiep zoals in Genesis 1:11-13. Toen liet God een 

waterdamp (mist) uit de aarde opstijgen die de aardbodem bevochtigde en die regenwolken vormden. Job 36:27-28 

zegt, “Want Hij (God) trekt de waterdruppels omhoog, die na zijn damp regen uitgieten. Zij laten de wolken stromen, 

zij druipen overvloedig op de mensen neer.” 
 

Het laatste deel van de hoofdzin (Genesis 2:7 HSV): “- - - toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de 

aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.” 

Dit beschrijft hoe God de mens (de man, Adam) schiep. Hij schiep de man uit de elementen van de aarde en blies het 

leven in hem. Zo werd de man “een levend wezen”. De schepping van de mens was uniek, want zijn “lichaam” bestond 

uit de geschapen elementen van de aarde, maar zijn “geest” werd direct door God gegeven en openbaarde dat de mens 

de beelddrager van God is geworden.  
 

(2) Genesis 2:8-17. De aanleg van de tuin van Eden.  

Genesis 2:8-17 zet de beschrijving van de menselijke geschiedenis voort: De Heere God plantte een “paradijs” voor de 

man om te bewerken. Het woord “paradijs” betekent “tuin”. Eden was een tuin ergens in het oosten vanuit het 

gezichtspunt van degene die deze openbaring optekende. De ligging van de vier rivieren tijdens de aanleg van de tuin 
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kan niet meer vastgesteld worden. Vanaf de schepping konden vele catastrofen (als aardbevingen/bewegingen van de 

continentale platen en vloeden) de geografische ligging Eden hebben veranderd.  
 

Genesis 2:9 HSV zegt, “En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen”. Dit vers is geen verwijzing 

naar de oorspronkelijke schepping van bomen op de hele aarde (Genesis 1:9-11, een toestand ná Genesis 2:5-6), maar 

een verwijzing naar de groei van bomen LATER in de tuin van Eden.  
 

In het midden van de tuin waren twee speciale bomen. “De boom des levens” onderhield niet alleen het fysieke leven 

evenals de andere vruchtbomen, maar gaf vooral het eeuwige leven. (Genesis 3:22).  
 

“De boom van de kennis van goed en kwaad” gaf volledige kennis en onderscheiding (zie Jesaja 7:15-16) van wat goed 

en wat kwaad was. De kennis van goed en kwaad kwam niet door het eten van de vrucht van deze boom (Genesis 3:22), 

maar juist door er NIET van te eten (Genesis 2:17)! Gods verbod om hiervan te eten gaf Adam de juiste kennis van 

goed en kwaad, namelijk: het nalaten ervan te eten is “goed” en het eten ervan is “kwaad” en strafbaar met dood! Dus 

gehoorzaamheid is “goed” en ongehoorzaamheid is “kwaad” en strafbaar met de dood!  
 

Ook de opdracht “de tuin te bewaken (Hebreeuws: shamar, erover waken, bewaken) (Genesis 2:15 NBV) (NBV 

vertaald: onderhouden) tegen een boze macht gaf Adam kennis van goed en kwaad, namelijk: de tuin bewaken is 

“goed” en niet bewaken is “kwaad”!  
 

God had Adam de taak gegeven om de tuin te bewerken en erover te waken (Genesis 2:15-17). De volmaakte schepping 

(Genesis 1:31) sloot het volgende in:  

• zinvol werk (Genesis 2:15) 

• cultuur brengen op de aarde (vermenigvuldig, onderwerp, heers) (Genesis 1:28) 

• waken tegen een kwaad (Genesis 2:15), dat pas in Genesis 3:1 ontmaskerd werd  
 

Conclusie. Zowel Genesis 1 als 2 leren dat de planten en bomen VÓÓR de man geschapen werden.  
 

 

2:18-25 

Vraag 3. Wat was de chronologische volgorde van de schepping van dieren en de mens? 
 

Aantekeningen. Genesis 2:18-25 zet de beschrijving van de menselijke geschiedenis voort: de schepping van de vrouw. 

Genesis 1:20-27 leert duidelijk dat de vogels en de dieren vóór de man en vrouw geschapen werden. Genesis 1:26-27 is 

een samenvatting van de schepping van de man en de vrouw zonder iets over de lange tijdsperiode tussen de schepping 

van de man en de schepping van de vrouw te zeggen. Genesis 2 leert duidelijk dat de vrouw een aanzienlijke tijd NÁ de 

schepping van de man plaatsvond! 
 

 (1) Genesis 2:18. Gods plan om een vrouw te scheppen. 

“Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens (Adam) alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand 

tegenover hem (als een geschikte aanvulling voor hem).”  
 

Evenals God een inleidende opmerking in Genesis 1:26 maakte voordat Hij de man en de vrouw in Genesis 1:27 schiep, 

zo maakte God een inleidende opmerking in Genesis 2:18 voordat Hij de vrouw in Genesis 2:19-22 schiep.  
 

(2) Genesis 2:19. De man werd geschapen ná de schepping van dieren.  

Sommige vertalingen van de Bijbel vertalen Genesis 2:19 als volgt, “De HEERE God vormde uit de aardbodem alle  

dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam”, alsof God de man VOOR de dieren en vogels 

geschapen heeft. Maar het Hebreeuwse werkwoord in Genesis 2:19 kan ook in de voltooid verleden tijd (Hebreeuws: 

wa-jitser) gelezen worden en wordt het best vertaald met: “God had gevormd” in plaats van “God vormde”. De juiste 

vertaling is, “Toen de HEERE God alle dieren van het veld (Genesis 1:24-25) en alle vogels in de lucht (Genesis  

1:20-23) uit de aardbodem gevormd had, dus, VÓÓR de schepping van de man (Genesis 1:26), bracht Hij die bij de 

man (NADAT de man ook geschapen was) om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen 

zou (of: noemde), zo zou zijn naam zijn (of: was zijn naam).” 
 

(3) Genesis 2:20a. De man gaf namen aan de dieren en de vogels.  

“Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld.” Door namen te geven 

aan de dieren en vogels, toonde de man dat hij de aard van elk dier en vogel begreep. Door veel met de dieren en vogels 

om te gaan en hen waar te nemen, werd de man intens bewust dat hij heel anders was dan de vogels, vissen en dieren – 

hij was een schepsel in het beeld van God! 
 

(4) Genesis 2:20b. De man vond geen passende helper tussen de dieren. 

“Maar voor de man (hijzelf) (Adam, en niet God) vond hij geen hulp als iemand tegenover hem (dat wil zeggen, die 

past, als een aanvulling).” Sommige mensen verklaren Genesis 2:20b alsof God niet in staat was om een passende 

helper voor de man te vinden. Zij leggen de schepping van dieren en vogels uit als een mislukte poging van God om een 

passende helper voor de man te scheppen. Ze zeggen dat de man tussen de dieren en vogels liep en hen namen gaf, maar 

God kon voor de man geen passende helper tussen de dieren en vogels vinden. Deze uitleg is niet waarschijnlijk, omdat 

de God die de man schiep (Genesis 2:7) ook in staat was even gemakkelijk de vrouw te scheppen (Genesis 2:21-22)!  
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De uitdrukking, “Maar voor Adam werd geen passende hulp gevonden” is de Hebreeuwse manier om te zeggen, “Adam 

vond geen passende hulp voor zichzelf”. Het was niet God, maar de man die geen passende hulp voor zichzelf kon 

vinden! De beste vertaling is, “Maar hij (dat wil zeggen, de man en niet God) vond geen hulp als iemand tegenover hem 

(dat wil zeggen, als een die past, een aanvulling). De eerste mens op aarde vond niet een ander mens in het beeld van 

God die zijn aanvulling kon zijn! Dit betekent dat vóóٌr God de vrouw schiep, Hij eerst een verlangen in de man (Adam) 

opwekte voor een relatie met een vrouw dat zijn aanvulling zou zijn.  
 

Na een lange periode van omgaan met dieren, konden deze dieren dit verlangen van Adam toch niet vervullen. Alleen 

een menselijk wezen dat aan de mens Adam gelijk was, zou dit verlangen kunnen vervullen. Daarom schiep God in 

Genesis 2:21-22 een vrouw, Eva, uit de zijde van de man waarmee God uitdrukking gaf aan  de geheimenis van “twee 

worden één” in Genesis 2:23-24. Zij werd niet uit zijn voet genomen om zijn slaaf te zijn en ook niet uit zijn hoofd 

genomen om over hem te heersen! Zij werd uit zijn zijde genomen om gelijkwaardig aan hem te zijn en de hulp aan zijn 

zijde 
 

Conclusie. Zowel Genesis 1 als Genesis 2 leren dat de dieren geschapen werden VÓÓR de schepping van de mens. 
 

 

1:26-29; 2:7 

Vraag 4. Wat maakt de mens anders dan de andere schepselen? 
 

Aantekeningen. Mensen zijn heel anders dan de andere schepselen. 
 

(1) Het menselijk lichaam.  

Genesis 2:7 zegt dat God de mens uit de elementen van de aarde vormde en toen leven in zijn neus blies. Zo werd de 

mens “een levend wezen” (Hebreeuws: “een levende ziel” die bestaat uit een lichaam en een geest). Terwijl God de 

dieren door Zijn scheppende woord vormde, vormde Hij de man met Zijn eigen handen en met Zijn eigen levensadem. 

Dit toont dat het menselijk lichaam en de menselijke geest heel uniek zijn en een heel bijzondere bestemming hebben.  
 

(2) De menselijke geest.  

Genesis 1:26-27 zegt dat God de mens naar Zijn eigen beeld schiep. Dit betekent niet dat God de mens met een 

goddelijke natuur schiep. De mens ontving een geestelijke natuur die overeenkomt met de geestelijke natuur van God. 

De mens bezit soortgelijke kenmerken als die van God. De mens was in een bepaald opzicht “een kopie” van Gods 

persoonlijkheid. In dit opzicht zijn mensen volkomen uniek in de hele schepping! In de schepping zijn slechts de man 

en de vrouw beelddragers van God!2  
 

(3) De menselijke relatie met God.  

Genesis 2:15-17 zegt dat God direct tot de man sprak. Dit was waarschijnlijk de eerste keer dat God direct tot de mens 

sprak. In Genesis 1:28-29 sprak God ook direct tot de man en de vrouw. Genesis hoofdstukken 1 t/m 3 zijn de eerste 

openbaringen van God aan mensen! Dit betekent dat mensen in staat zijn om naar God te luisteren en met Hem te 

spreken, om God te kennen en met Hem om te gaan. God zegende de mens en gaf hen drie belangrijke opdrachten: 

• Te vermenigvuldigen en de aarde te vullen met mensen naar Gods beeld 

• De aarde te onderwerpen 

• Over de tuin met zijn fauna en flora te heersen  

God maakte heel duidelijk dat Hij de aarde geschapen heeft “voor de mens” en dat Hij de mens de rentmeesters van 

Zijn schepping heeft gemaakt!  
 

Samenvatting. Mensen hebben fysieke en geestelijke bestaan, dat wil zeggen, zij hebben een lichaam en een geest. Het 

“lichaam” en de “geest” vormen samen de “ziel” of het “levende wezen” dat “mens” heet (Genesis 2:7). Hierin 

onderscheidt de mens zich van de andere schepselen. Alleen de mens:  

• kan rationeel denken 

• heeft intuïtie die kan weten zonder te rationaliseren 

• heeft een geweten dat kan onderscheiden tussen goed en kwaad 

• heeft het vermogen God te kennen en met God om te gaan 

• heeft gevoelens of emoties als God (liefde, barmhartigheid, blijdschap, maar ook boosheid, enz.) 

• heeft een wil die kan kiezen en besluiten  

• heeft het vermogen om dingen te ontwerpen en te scheppen (dat wil zeggen dingen te vormen of te maken uit 

bestaande materie)  
 

 

2:24 

Vraag 5. Waarom is het huwelijk niet alleen maar een menselijke instelling, maar een instelling 

van God? 
 

Aantekeningen. Het huwelijk is een culturele instelling van God. 

                                                           
2 Zie Dota handleiding 1, les 4 “Waar kom ik vandaan?” “De prehistorische mensachtige schepselen, aapmensen of grotbewoners” waren evenals  

  dieren niet in de gelijkenis van God geschapen. Zij waren geen beelddragers van God. Adam en Eva waren de eerste mensen, dat wil zeggen,  
  schepselen geschapen in het beeld van God met een geest die God kent en met Hem omgaat. 
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(1) Het huwelijk is Gods idee en instelling.  

God heeft de behoefte van de man naar een levensgezel gewekt en toen een vrouw voor de man geschapen.  
 

God nam ook het initiatief al VÓÓR de zondeval om het huwelijk in te stellen. Het christelijke huwelijk heeft de 

volgende kenmerken: 

• De man en de vrouw moeten hun ouders verlaten  

• De huwelijksrelatie is een relatie tussen één man en één vrouw, in welke de man zich aan zijn vrouw (enkelvoud) 

moet hechten op een wijze dat zij nooit meer van elkaar losgescheurd kunnen worden (Matteüs 19:5-6; Efeziërs  

5:31-33).  

• De seksuele relatie moet beperkt blijven tot deze ene man en ene vrouw, tot de periode NA hun 

huwelijksbevestiging en tot binnen hun huwelijksrelatie (Hebreeën 13:4)3.  
 

(2) God heeft het huwelijk als zijn instelling gehandhaafd na de zondeval van de mens.  

Zowel de Heer Jezus Christus (in Matteüs 19:1-6) als de apostel Paulus (in Efeziërs 5:22-33) herhaalden Gods instelling 

van het huwelijk als een instelling die op de hele aarde en in de hele menselijke geschiedenis van toepassing is.  

 

 

1:28a 

Vraag 6. Hoe staan christenen tegenover de vermenigvuldiging van mensen op aarde? 
 

Aantekeningen. De eerste taak van de mens is om het aantal mensen op de aarde te vermenigvuldigen. 
 

(1) Voor de zondeval.  

Let wel dat het bevel in Genesis 1:28 NA Genesis 1:26-27 gegeven werd, waarin God mensen maakte “naar Zijn 

gelijkenis en beeld” (NBV: Gods evenbeeld), en VÓÓR Genesis 3, toen de mens in zonde viel. Daarom moet vers 28 in 

zijn verband uitgelegd worden. Gods aanvankelijk doel was om de hele aarde te vullen, niet zomaar met mensen, maar 

met mensen die beelddragers van God zijn! God ontwierp de aarde om vol mensen te zijn die Hem kennen, liefhebben, 

gehoorzamen, met Hem omgaan en verheerlijken! God plande dat de aarde vol mensen zou worden die als God waren 

in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid (Efeziërs 4:24). 
 

(2) Na de zondeval.  

Maar na de zondeval zegt Genesis 5:1-2 dat Adam een zoon had “naar zijn gelijkenis en beeld” (NBV: die op Adam 

leek). Vanaf de zondeval wordt de aarde steeds meer gevuld met mensen die geen beelddragers van God zijn in de zin 

die het had VÓÓR de zondeval. Niettemin werd Gods oorspronkelijke doel niet veranderd. God wil nog steeds de aarde 

vullen (Genesis 9:1) en wel met mensen die beelddragers van Hem zijn.  
 

Door het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus worden mensen “een nieuw schepping” (2 Korintiërs 5:17; 

Efeziërs 4:20-24). Daarom, wanneer christenen de vragen naar de overbevolking van de aarde, geboorte beperking en 

het aantal kinderen per gezin bespreken, dan moeten zij Gods aanvankelijke doel in gedachten houden, namelijk dat 

God de aarde wil vullen met mensen die Zijn beelddragers zijn. Over het algemeen geeft God een man en een vrouw in 

het huwelijk de keuze, de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid zich te reproduceren. Maar God geeft aan alle 

mannen en vrouwen op de aarde de verantwoordelijkheid de aarde te vullen met mensen die beelddragers van de God 

van de Bijbel zijn, in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid, ongeacht of zij zelf kinderen krijgen. Zij kunnen de 

kinderen van anderen mensen helpen beelddragers van God te worden (door middel van bijvoorbeeld zondagscholen, 

kinderclubs en jeugdverenigingen). 
 

 

1:28b 

Vraag 7. Hoe moeten mensen de aarde onderwerpen? 
 

Aantekeningen. De tweede taak van de mens is om de aarde namens God te onderwerpen en te beheren. 
 

(1) Het woord “onderwerpen” betekent:  

     te onderwerpen, neer te drukken, te temmen, gelijk te maken en dus te overwinnen.  

Daarom is het de taak van de man en de vrouw om cultuur te brengen in de nog ongecultiveerde gebieden van de aarde. 

Zij moeten de onbewoonbare plaatsen bewoonbaar maken, het braakland omploegen en wilde dieren temmen voor 

huishoudelijk gebruik. Mensen moeten door de beoefening van verantwoordelijke wetenschap de natuurwetten in Gods 

schepping ontdekken en de wetten in de fysica, chemie, geologie, enz. gebruiken tot welzijn van de mens. Niettemin is 

het recht om wetenschap, landbouw en industrie te beoefenen niet zonder grenzen!  
 

(2) Het woord “onderwerpen” betekent ook  

     bewaren, pekelen.  

Daarom is het de taak van de man en de vrouw om Gods schepping te behoeden voor misbruik en vernietiging. Het 

gebruik van de grondstoffen (als bijvoorbeeld olie, water en hout) heeft beperkingen die door God opgelegd zijn. 

Mensen mogen geen grondstoffen misbruiken om hun eigen zakken te vullen ten kosten van de armen in hun land. 

Mensen mogen Gods schepping niet vernietigen door ontbossing, luchtvervuiling, waterverontreiniging en 

                                                           
3 Een seksuele relatie tussen twee mannen of twee vrouwen of met mensen vóór of buiten het huwelijk wordt door de God van de Bijbel uitdrukkelijk  
  verboden. Dergelijke relaties zijn in Gods ogen ook geen “huwelijk” ongeacht wat zij door niet-christenen genoemd worden.  
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grondvervuiling die de delicate balans in de schepping aantast en leidt tot vernietiging van planten, insecten, vogels, 

dieren en mensen. Mensen mogen ook de grondstoffen niet verkwisten door wanbeheer dat leidt tot hongersnood en 

armoede. In Openbaring 11:18 waarschuwt God de multinationals, de regeringen en de militaire machten op aarde tegen 

vernietiging van de aarde, want er komt een tijd dat God hen gaat vernietigen!  
 

(3) Het woord “onderwerpen” sluit ook in  

     om de cultuur van het Koninkrijk aan alle volken op de aarde te brengen.  

De cultuur van ieder volk op de aarde bestaat uit haar wereldbeschouwing, waarheden, geloofsovertuigingen, bijgeloof, 

normen en waarden die uitgedrukt worden in haar gewoonten, tradities, gedrag, relaties en instellingen. Na de zondeval 

bewogen de culturen van de verschillende volken steeds verder weg van de Levende God en van de cultuur van het 

Koninkrijk van God. Door de jaren heen leefden mensen zonder God en voegden steeds meer zondige aspecten toe aan 

hun cultuur. Het is Gods doel om niet alleen mensen te veranderen, maar ook om de cultuur van mensen te veranderen! 

God is van plan om een speciaal volk van God met een speciale cultuur, namelijk, de cultuur van het Koninkrijk van 

God, op deze aarde tot stand te brengen! Omdat menselijk gedrag het voorwerp van Gods openbaring in de Bijbel is, 

zijn de meeste onderwijzingen, bevelen en verboden in de Bijbel gericht op de verandering van mensen en hun cultuur!  
 

 

1:28c 

Vraag 8. Hoe moeten mensen op de aarde heersen? 

Aantekeningen. De derde taak van de mens is om over alles behalve mensen te heersen. 
 

(1) Het woord “heersen” betekent heerschappij voeren over, onderwerpen.  

Daarom is de taak van de man en de vrouw om de schepselen van God in de lucht, in het water en op het land te 

beheersen. Bijvoorbeeld. In Spreuken 12:10 lezen we, “Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee, een goddeloze is 

alleen maar wreed.” Een christen mag niet wreed zijn tegenover dieren, maar moet de dieren die aan hem toevertrouwd 

zijn goed verzorgen. Zo moet de christen ook goed zorgen voor heel Gods schepping.  
 

(2) De mens mag dieren, vogels en vissen gebruiken voor het welzijn van mensen.  

Mensen moeten over dieren, vogels en vissen heersen door verstandige besluiten te nemen tot welzijn van mensen. 

Vóór de zondeval mochten mensen alleen zaaddragende planten en vruchten eten. Maar na de zondeval en de vloed 

mogen mensen ook het vlees van dieren, vogels en vissen eten. “Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; 

dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven” (Genesis 9:3).  
 

(3) De mens mag niet over andere mensen heersen.  

De taak om te heersen wordt beperkt tot de vogels, vissen en dieren. De mens mag niet willekeurig heersen over andere 

mensen. Mensen mogen andere mensen niet verdrukken, vervolgen, tot slaven maken of doden. Een volk heeft niet het 

recht over een ander volk te heersen. Niemand in welk volk dan ook heeft het recht om een ander te verdrukken, tot 

slaven te maken of te vervolgen: minderheidsgroepen, vreemdelingen, vluchtelingen, vrouwen (voor de seks industrie), 

kinderen (voor kinderarbeid en kind soldaten), enz.! Een overheid mag mensen niet verdrukken, vervolgen, uitbuiten, 

verslaven of vernietigen!  
 

God heeft “voor elk volk een tijdperk vastgesteld en Hij heeft de grenzen van hun woongebeid bepaald” met de 

bedoeling dat mensen Hem zouden zoeken en al tastend zouden vinden (Handelingen 17:26-27). Dus Gods doel met de 

geschiedenis van elk volk is dat het de God van de Bijbel zal zoeken en vinden!  
 

Maar de aarde met al haar grondstoffen blijft het bezit van de God van de Bijbel (Psalm 24:1) en geen enkel volk heeft 

het recht een stukje van de aarde als hun bezit op te eisen. Mensen zijn alleen rentmeesters van Gods bezittingen!  
 

(4) Mogen christenen betrokken raken in overheden?  

In het Oude Testament waren naast de koningen van Juda als David, Asa, Josafat, Joas, en Hizkia ook mensen als 

Mozes, Jozef, Daniël, en Nehemia hoge regeringsambtenaren in andere landen zoals Egypte, Babylon en Perzië. Zij 

hadden hele grote invloed op iedereen!  
 

In het Nieuwe Testament was Nikodemus een lid van het Sanhedrin, de regering van de Joden. In Lukas 7 en 

Handelingen 10 werden hoge Romeinse militaire officieren christenen. In Handelingen 8 werd een hooggeplaatst 

ambtenaar uit Ethiopië een christen. In Handelingen 13 werd de gouverneur van Cyprus een christen. En in 

Handelingen 17 werd een lid van de raad van Athene ook een christen. 
  

Jezus Christus kwam om mensen uit elk laag van de bevolking te redden, ook mensen die hoge gezagsdragers zijn. 

Wanneer mensen in hoge posities christenen worden, kunnen zij grote invloed uitoefenen. In 1 Timoteüs 2:1-4 worden 

christenen aangespoord om te bidden voor allerlei mensen en vooral voor koningen en gezagsdragers, opdat christenen 

rustig en ongestoord kunnen leven en opdat allerlei mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Jezus zei dat de 

apostelen ook tegenover de heersers van landen zouden getuigen (Matteüs 10:17-20; Handelingen 23:11; 1 Petrus 2:15).   
 

(5) Heersen wordt hoofdzakelijk tot deze aarde beperkt.  

Heersen moet hoofdzakelijk tot deze aarde beperkt worden. De ruimtevaart die miljarden kost moet geëvalueerd worden 

in het licht van de armen, de behoeftigen en de hongerigen die op de aarde leven! 
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STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGEN 

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 Genesis 

1:24 – 2:25.  

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 Genesis 1:24 – 2:25.  
 

1:27. Wees de hele tijd bewust dat je een beelddrager van God in de wereld bent. 

1:28. Wees actief betrokken in de taak de aarde te vullen met mensen naar het beeld van God. Help je eigen kinderen  

en de kinderen van anderen om Jezus Christus te kennen en naar Zijn beeld te veranderen. 

1:28. Ontdek Gods wetten in de natuur, beoefen verantwoordelijk wetenschap en gebruik de ontdekkingen tot 

welzijn van de mens. 

1:28. Bescherm en bewaar Gods schepping tegen misbruik en vernietiging. 

1:28. Breng Bijbelse cultuur naar alle andere menselijke culturen. 

1:28. Neem wijze en opbouwende besluiten met betrekking tot de vogels, vissen en dieren als bronnen van voedsel 

voor het welzijn van de mens. 

1:28. Als een christen een leidende positie bekleedt, laat hem dan zoveel mogelijk goede invloed uitoefenen op zijn 

gemeenschap.  
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Genesis 1:24 – 2:25. 
 

Ik begrijp nu Gods culturele taak voor christenen beter. Christenen behoren de volgende zaken goed te overwegen: 

• Stop de vernietiging van de natuur en de ecologische balans. Bijvoorbeeld, stop de vernietiging van de ozonlaag 

rondom de aarde, de vernietiging van de regenwouden, de overbegrazing van landerijen, en de vernietiging van 

bepaalde dieren in de voedselketen. 

• Stop met de vervuiling van de aarde. Bijvoorbeeld, stop de vervuiling van water door het lozen van chemicaliën en 

gifstoffen uit de industrie in riolen en rivieren. Stop luchtvervuiling door ongecontroleerde industrie en transport. 

Stop geluidsvervuiling die het gehoor van vele mensen aantasten.  

• Stop de schadelijke toepassingen van de landbouw wetenschap. Bijvoorbeeld, stop het injecteren van 

groeihormonen in dieren die de mens later moet eten, de toevoeging van schadelijke conserveermiddelen en 

kleurstoffen en genetische manipulatie van voedselsoorten die mensen later moeten eten.  

• Stop de schadelijke toepassingen van de industriële wetenschap. Bijvoorbeeld, stop de productie van wapens, van 

nucleaire wapens en van producten bestemt voor bacteriologische en chemische oorlogvoering. 

• Stop de schadelijke toepassingen van de medische wetenschap. Bijvoorbeeld, abortus van ongewenste kinderen, 

euthanasie en genetische manipulatie van het menselijke lichaam.  
 

Ik ben overtuigd van de culturele taak die God aan de wereldwijde Gemeente of Kerk heeft toevertrouwd. Het is ook 

van toepassing op de intellectuele, emotionele, sociale en geestelijke terreinen van het leven.  

• Negatief. Christenen horen betrokken te raken bij de bestrijding van leugens, pornografie en geweld, die door de 

massamedia (tijdschriften, televisie, amusementsbedrijf) gepropageerd worden. Zij horen de legalisering van 

abortus, homoseksuele huwelijken in de kerk, tolerantie van rassendiscriminatie en corruptie tegen te gaan. Zij horen 

casino’s, gokken, loterijen en andere kansspelen die mensen verslaven tegen te gaan. Zij horen de productie, 

verspreiding en gebruik van drugs tegen te gaan, enz.  

• Positief. Christenen horen betrokken te raken in het onderwerpen van goddeloosheid en ongerechtigheid door het 

christelijke geloof te verspreiden. Zij horen betrokken te raken bij het beëindigen van geestelijke onvolwassenheid 

en vruchteloosheid onder christenen door discipelen te maken. Zij horen betrokken te raken bij de uitroeiing van 

sociale euvels en goddeloze waarden. Zij horen betrokken te raken bij het opbouwen van goede instellingen als 

klinieken, ziekenhuizen, scholen, gezonde sportfaciliteiten en verzorging van ouden van dagen die een positieve 

christelijke invloed in plaats van een antichristelijke invloed uitoefenen. Zij horen pastorale hulp te geven aan 

mensen zodat zij kunnen genezen van hun gebrokenheid. De culturele taak van de Gemeente of Kerk heeft te maken 

met de hele mens, met alle delen van Gods schepping en met elk aspect van de menselijke cultuur!  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

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

Genesis 1:24 – 2:25.  

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bv. door 

maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.) 



© 2016 DOTA Handleiding 3 Les 26. De culturele taak van de Gemeente 10 

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 Genesis  

     1:24 – 2:25 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  

    12:1 – 15:21. Maak gebruik van je uitgekozen Bijbelvers of favoriete waarheid methode.  

3. Memorisatie. Overdenk en leer uit je hoofd. (1) De aard van de zonde. Romeinen 3:23.  

    Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.  

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.  

    
 


