DISCIPELSCHAP.
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LES 48

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.
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[STILLE TIJDEN]

UITWISSELEN (20 minuten)

PREDIKER 5, 6, 7 EN 8
Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt
(Prediker 5, 6, 7 en 8). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat
hij vertelt.
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[DISCIPELSCHAP]

MEMORISATIE (20 minuten)

HET REPETEREN VAN SERIE D
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 eenmaal per dag gedurende 5 weken. Dus, repeteer je elk nieuw geleerde 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 uit elke 100 oude memorisatieverzen uit je memorisatiedoos minstens
éénmaal per dag. Dus, repeteer je al je voorheen geleerde Bijbelverzen een keer elke drie weken.
3. Houd een memorisatie mapje bij de hand.

Plaats elke dag je laatste 5 nieuw geleerde Bijbelverzen en 5 uit elke 100 vroeger geleerde Bijbelverzen in je
memorisatiemapje en houd die de hele dag bijdehand. Gebruik momenten wat 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 het 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 D: “DISCIPELSCHAP”
(1) Heerschappij. Romeinen 12:1-2 (HSV).

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw
lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om
te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
(2) Zelfverloochening. Lukas 9:23. Tegen allen zei Hij: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen
en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.
(3) Dienen. Markus 10:45. Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen
en zijn leven te geven als losgeld voor velen
(4) Geven. 2 Korintiërs 9:6-7. Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig
oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie
blijmoedig geeft.
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(5) Discipelen maken. Matteüs 28:18-20 (NBG).

Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Gaat dan
henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen
Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der
wereld.
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BIJBELSTUDIE (70 minuten)
[LEVEN IN DE WERELD]
(6) LEIDERSCHAP DOORGEVEN IN DE WERELD. HANDELINGEN 20:17-38

Maak gebruik van de vijf stappen methode en doe samen Bijbelstudie uit Handelingen 20:17-38.
STAP 1. LEES.

GODS WOORD

Lees. We gaan Handelingen 20:17-38 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 een 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.
Ontdekking 1. Er komt altijd een tijd om het leiderschap door te geven.

Er komt altijd een tijd dat nieuwe christenleiders gekozen en aangesteld moeten worden om de plaats in te nemen van
oude leiders die weer een ander taak krijgen. De apostel Paulus had de gemeente in Efeze gesticht (Handelingen 19) en
had de gemeente over een periode van twee jaar opgebouwd (Handelingen 19:10). Paulus dacht dat hij spoedig als
gevolg van de vervolgingen van de Joden zou sterven (Handelingen 20:3,19,22-23; Handelingen 21:10-13) en dat dit
bezoek aan Efeze zijn laatste zou zijn (Handelingen 20:25,38). Handelingen 20 leert een aantal belangrijke principes
met betrekking tot de vereisten voor nieuwe christenleiders. Wanneer een gemeente potentiële nieuwe leiders zoekt, zou
zij naar de kenmerken van een christenleider in Handelingen 20 moeten kijken.
Ontdekking 2. De oude leiders behoren een voorbeeld aan de jonge leiders te geven.

Nieuwe leiders mogen niet zomaar gekozen en aangesteld worden! Zij moeten biddend geselecteerd worden en indien
nodig opgeleid worden alvorens zij aangesteld worden. Jezus nam ongeveer twee en een half tot drie jaar om zijn
gekozen discipelen op te leiden alvorens Hij hen uitzond om Zijn bediening op de aarde voort te zetten. Één van de
belangrijkste waarheden is dat de oudere leiders de jongere leiders horen op te leiden door het voorbeeld dat zij geven,
door hun godvrezende karakter en door hun bekwame leiderschap (zie David als leider in Psalm 78:72).
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 Handelingen 20:17-38 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.
20:17

Vraag 1. Wat moeten de vereisten van oudsten (ouderlingen) zijn?

Aantekeningen. De Heilige Geest stelt bepaalde mannen aan om de oudsten van de gemeente te worden.
De vereisten zijn de volgende:
• De kandidaten moeten wedergeboren mannen zijn. Wedergeboorte is altijd het werk van de Heilige Geest (Johannes
3:3-8).
• De kandidaten mogen geen jonge bekeerlingen zijn, maar discipelen van Christus, dat wil zeggen volwassen en
functionerende christenen (1 Timoteüs 3:6).
• De mannen die al actief in de gemeente bezig zijn en bewijzen dat God bezig is door hen heen te werken, zijn de
beste kandidaten voor oudsten (ouderlingen) (Lukas 16:10; 2 Korintiërs 10:18; Handelingen 6:3,5).
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• De gemeenteleden die de oudsten voordragen moeten ook wedergeboren christenen zijn (Handelingen 1:21-22;
Handelingen 6:3).
• Niet-christenen mogen niet deelnemen aan de verkiezing en aanstelling van oudsten (ouderlingen).
De apostelen hebben brieven geschreven waarin zij duidelijk de vereisten voor oudsten (ouderlingen) stelden. Een
oudste mag nooit gekozen worden alleen op grond van zijn positie, macht of rijkdom in de maatschappij. Hij moet
gekozen worden op grond van zijn persoonlijke leven, zijn gezinsleven en zijn bekwaamheden in de bediening voor
Jezus Christus.
(1) Vereiste kwalificaties met betrekking tot zijn persoonlijke leven en gedrag.

Hij moet onberispelijk zijn, sober, bezonnen, gematigd, gastvrij, niet te veel drinken, niet driftig zijn, vredelievend,
vriendelijk, niet geldzuchtig en buiten de gemeente een goede reputatie hebben (1 Timoteüs 3:1-7). Hij mag niet
eigenzinnig optreden, niet gewelddadig zijn, niet hebzuchtig zijn, maar goedwillend, rechtvaardig, toegewijd en
beheerst (Titus 1:5-9). Hij moet een voorbeeld zijn in zijn gedrag en in zijn geloof (Hebreeën 13:7). Hij moet bereid zijn
om leiding te geven, niet heersen over de mensen die aan hem toevertrouwd zijn, een voorbeeld zijn voor de kudde en
nederig. Samenvattend moet hij zelfbeheerst zijn, betrouwbaar met geld, dienend in relaties en een voorbeeld zijn in de
invloed die hij op anderen heeft (1 Petrus 5:1-5).
(2) Vereisten met betrekking tot zijn gezinsleven.

Het vereiste is niet dat hij getrouwd moet zijn, maar dat hij geen rokkenjager of flirt mag zijn. Als hij getrouwd is, moet
hij een voorbeeld van trouw aan zijn vrouw zijn. Als hij ongetrouwd is, moet hij rein tegenover anderen zijn. Als hij
kinderen heeft, moet hij hen leiden in de weg van het christelijke geloof en gehoorzaamheid en hen leren hun ouders te
eren.
(3) Vereisten met betrekking tot bekwaamheid in de bediening.

Hij moet een volwassen christen (discipel) zijn. Hij moet vasthouden aan de leer en leven van de Bijbel en de Bijbel
goed gebruiken in zijn bediening.
20:18-19
Vraag 2. Wat zijn de leiderschapkenmerken van de apostel Paulus?

Aantekeningen.
(1) Een christenleider heeft een hart voor verloren mensen
en een visie om hen ook op andere plaatsen te winnen.

Paulus was niet alleen maar een christenleider of voorganger van een gemeente, maar een apostel van Jezus Christus.
Jezus Christus gebruikte de elf apostels en de apostel Paulus om het fundament voor de wereldwijde Kerk te leggen. De
apostel Petrus stichtte als eerste een gemeente te stichten onder de Joden (Handelingen 2), onder de half-Joden
(Samaritanen)(Handelingen 8) en onder de niet-Joden (heidenen)(Handelingen 10). Let op de woorden van Jezus aan
Petrus in Matteüs 16:18-19.
Maar de apostel Paulus breidde gemeenten uit over het gehele westelijke Romeinse Rijk en stichtte gemeenten in
Turkije en Syrië (Handelingen 9:30; Galaten 1:21-23; Handelingen 13-14), Cyprus (Handelingen 13), Macedonië
(Handelingen 16), Griekenland (Handelingen 17-19), Illyrië (Albanië) (Romeinen 15:19), Kreta (Titus 1), Italië
(Romeinen 15:23; Handelingen 19:21) en waarschijnlijk Spanje (Romeinen 15:24,28).
(2) Een christenleider is een voorbeeld voor hoe hij leeft en dient.

Het gedrag en de daden van een christen spreken luider dan zijn preken en onderricht. Jezus leerde dat een christen een
licht in de duisternis moest zijn; zout dat smaak in de gemeenschap geeft en een dienaar voor de mensen die hij leidt
(Matteüs 5:14-16; Matteüs 20:25-28).
20:20-27
Vraag 3. Wat zijn de leiderschapstaken van de apostel Paulus?

Aantekeningen.
(1) Een christenleider verkondigt de hele wil of plan van God in de Bijbel (Handelingen 20:27).

Het minimum dat elke christen behoort te weten is de hele wil of raadsplan van God. Een gelovige hoort niet alleen het
evangelie of een paar onderwerpen uit de Bijbel te horen, maar moet al de belangrijke onderdelen van Gods Woord
kennen. De boodschap van de Bijbel is een eenheid (zie www.deltacursus.nl)
Het Oude Testament.

Een christenleider hoort de belangrijkste onderwerpen uit het Oude Testament aan gelovigen te onderrichten: de
oorsprong van de Bijbel, de schepping, de zondeval, de verlossing van gelovigen (een exodus uit slavernij), de
Messiaanse rode lijn door het hele Oude Testament, het genadeverbond van God, geloof in Gods woorden en beloften,
vergeving, wet en genade, de historische boeken, de heerschappij van God in de theocratie, de poëtische boeken, de
profetische boeken, Israël en de koninkrijken in de wereld volgens het boek van Daniël.
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Het Nieuwe Testament.

Een christen leider hoort de belangrijkste onderwerpen uit het Nieuwe Testament aan gelovigen te onderrichten: het
leven van Christus, de dood van Christus, de opstanding van Christus, de heerschappij van Christus, het Koninkrijk van
God, de wereldwijde Gemeente (Kerk) en plaatselijke gemeenten, groeien als christen, discipelen maken, arbeiders
opleiden, leiders toerusten, christelijke relaties tussen mannen en vrouwen, de geestelijke strijd, de Persoon en functies
van de Heilige Geest, de verscheidenheid van genadegaven (geestesgaven) en taken in de gemeente, en de wederkomst
van Christus.
Het praktische christenleven.

Een christen leider hoort niet alleen gelovigen te leren om te weten en te geloven, maar ook om te doen en te zijn. Hij
hoort de christenen te leren praktische toepassingen van Gods Woord te maken en een christelijk karakter te
ontwikkelen.
(2) Een christenleider verkondigt wat het welzijn van christenen ten goede komt (Handelingen 20:20).

Het maximum dat elke christen hoort te weten zijn de dingen die christenen echt helpen en opbouwen. Christenen
zouden niet hoeven te luisteren naar menselijke filosofieën, politieke programma’s, het zaaien van haat tegen andere
groeperingen, valse leringen van valse profeten en valse leraren, of persoonlijke meningen over geestelijke zaken.
Christen leiders en leraren moeten zich goed voorbereiden en de christenen onderrichten in alles wat hen echt opbouwt
en goed doet (Efeziërs 4:29).
(3) Een christenleider geeft onderricht in het openbaar en van huis tot huis (Handelingen 20:20).

Een oudste moet bekwaam zijn om onderricht uit de Bijbel te geven (1 Timoteüs 3:2). Soms doen ze dat in de
bijeenkomsten van de gemeente (1 Timoteüs 5:17) en soms in kleine groepen in de huizen van mensen (Handelingen
5:42; Handelingen 17:1-4).
(4) Een christenleider roept mensen zonder onderscheid op om zich te bekeren
en te geloven (Handelingen 20:21).

Christenleiders horen niet alleen maar onderricht (lezingen) te geven, maar mensen aan te sporen om op de boodschap
van de Bijbel te reageren. Zij nodigen niet-christenen uit zich te bekeren en in de levende God van de Bijbel te geloven.
Dit houdt in dat mensen gaan erkennen dat zij zondaren zijn en een Verlosser nodig hebben. Jezus Christus is in hun
plaats voor hun zonden aan het kruis gestorven en is uit de dood opgewekt opdat zij een nieuw leven kunnen leven.
(5) Een christenleider is bereid gevangenschap en vervolging te ondergaan (Handelingen 20:22-23).

Dit onderdeel is niet gemakkelijk voor een christenleider. Maar lijden voor Christus heeft ook een groot beloning. De
Heer Jezus Christus, de rechtvaardige Rechter over alle gebeurtenissen in de geschiedenis, zal hen belonen met de
kroon van gerechtigheid (2 Timoteüs 4:8) en zij zullen in de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus delen. “De
heerlijkheid” is een verwijzing naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop alleen gerechtigheid en rechtvaardige
mensen zullen leven! Het oude Paradijs was slechts een mooie tuin waarin mensen noch konden zondigen en sterven en
inderdaad zondigden en stierven (Genesis 2:15-17; Genesis 3:6)! Maar de nieuwe aarde is oneindig veel meer dan het
oude Paradijs! Het zal de hele vernieuwde aarde omvatten (Openbaring 21:1-2), alleen gelovigen in Jezus Christus
zullen er leven (Openbaring 8,27) en nooit kunnen mensen er meer zondigen of sterven (Openbaring 21:4-5; zie
Johannes 11:25-26)!
(6) Een christenleider is een voltooier (Handelingen 20:24).

Echte christenleiders geven nooit op. Zij volharden totdat zij hun door God gegeven taak hebben vervuld (Kolossenzen
4:17). Zij lopen de wedloop die voor hen ligt met de blik gericht op Jezus, de Grondlegger en Voltooier van hun geloof
(Hebreeën 12:1-2).
20:28-31
Vraag 4. Wat is de taakomschrijving voor christenleiders?

Aantekeningen. Moderne christenleiders als pausen, aartsbisschoppen, bisschoppen, en zelfs dominees (priesters,
voorgangers, pastors) zijn aanstellingen door menselijke organisaties NA het sluiten van de nieuwtestamentische
Canon. Hun aanstelling en vermeende gezag hebben geen grond in de Bijbel. De enige leiders die door de apostelen van
Jezus Christus zijn aangesteld zijn de “oudsten” en een gemeente hoort door een “raad van oudsten” geleid te worden
(2 Timoteüs 4:14), die bestaat uit meerdere oudsten (ouderlingen) en niet slechts uit één voorganger (priester of
dominee). De oudsten (ouderlingen) hebben de volgende taken:
(1) Herders.

De oudsten horen de herders (pastors) van de gelovigen en de opzieners van de activiteiten en bezittingen van de
gemeente te zijn. Als herders moeten zij de schapen voeden, als voorbeeld leiden en beschermen.
(2) Opzieners.

De oudsten horen toezicht op elkaar te houden. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor het morele en geestelijke
welzijn van de gemeenteleden, maar ook voor het morele en geestelijke welzijn van de andere oudsten! Daarom moeten
er ook altijd meer dan één oudste in de gemeente zijn! Elke oudste is verantwoordelijkheid voor zijn leven en bediening
en verantwoording verschuldigd tegenover de andere oudsten (Handelingen 20:28).
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(3) Beschermers.

De oudsten horen de gemeenteleden te beschermen tegen valse profeten en valse leraren die proberen om de gemeente
te verstoren.
(4) Waarschuwers.

De oudsten behoren ook de gemeenteleden te waarschuwen tegen gevaren.
20:32-35
Vraag 5. Hoe zouden christen leiders gesteund moeten worden?

Aantekeningen.
(1) De gemeente vertrouwt erop dat God voor Zijn gemeente zorgt (Handelingen 20:32).

Toen Paulus de gemeente voor welke hij zorg droeg, verliet, heeft hij hen niet in de steek gelaten. Hij vertrouwde de
gemeente toe aan de zorg en onverdiende genade van God die net zo goed voor de gemeente zou zorgen als toen Paulus
er was. Hij vertrouwde hen toe aan het Woord van God (de woorden in de Bijbel) die hen zou opbouwen en het
beloofde erfdeel zou schenken. Van nu af aan moet de gemeente te Efeze op haar eigen benen staan en niet langer
afhankelijk blijven van de apostel (te weten: een zendeling of een of andere “moedergemeente”). De gemeente heeft een
Levende God die hen nooit zou afvallen of verlaten (Hebreeën 13:5-6; Matteüs 28:20)! De gemeente heeft de Geest van
Christus in hun midden (Efeziërs 2:221-22), de woorden van God in de Bijbel en een raad van oudsten die hen zal
leiden.
(2) Het recht van een christenleider om steun te ontvangen.

Hoewel de apostel Paulus zelden steun van andere christenen of gemeenten ontving (1 Korintiërs 9:6; Filippenzen
4:15-19), leerde hij de gemeenten dat oudsten die hun werk goed doen, waardig zijn “dubbele eer” te ontvangen, dat wil
zeggen, respect en financiële steun (1 Timoteüs 5:17-18). De Heer Jezus Christus heeft bevolen dat zij die het evangelie
verkondigen, ook mogen leven van het evangelie (1 Korintiërs 9:7-14; Galaten 6:6). Hoewel een christenleider het recht
heeft financiële steun te ontvangen, mag een christenleider niet eisen dat de gemeente hem moet steunen!
(3) De vrijheid van een christenleider om te dienen zonder steun te ontvangen
(Handelingen 20:33-34).

De apostel Paulus diende de meeste gemeenten zonder enige financiële steun te ontvangen of te vragen. Het was zijn
eer om met zijn eigen handen te werken, voor zijn eigen inkomen te zorgen en zelfs voor zijn medewerkers in zijn team
te zorgen. Waarschijnlijk koos Paulus hiervoor, omdat er ook valse apostelen waren die hun diensten voor geld
verkochten (2 Korintiërs 11:1-15; 1 Timoteüs 6:5). Hij wilde de nadruk leggen op het feit dat hij alles wat hij bezat,
gratis van Christus ontvangen had (1 Korintiërs 4:7) en dat hij wat hij doorgaf, om niet doorgaf (Matteüs 10:8). Hij wou
echt geen last voor enige gemeente zijn (2 Korintiërs 11:9).
(4) De verantwoordelijkheid van een christenleider om met de armen te delen (Handelingen 20:35).

Of een christenleider zelf geld verdient of geld als steun ontvangt, hij heeft de verantwoordelijkheid om met behoeftige
christenen te delen (Jakobus 2:14-17; 1 Johannes 3:16-18). De christenleiders moeten hierin een voorbeeld geven! De
Heer Jezus Christus heeft immers gezegd, “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen” (Handelingen 20:35)!
20:36-38
Vraag 6. Welk relatie bestond tussen de apostel Paulus en de gemeente van Efeze?

Aantekeningen.
(1) De zichtbare band van gebed bond hen samen.

Voordat Paulus hen verliet, knielden zij met elkaar en baden samen.
(2) De zichtbare band van liefde bond hen samen.

Zij huilden van verdriet, vielen hem om de hals en kusten hem.
Dit is een heel goede manier om het leiderschap van de gemeente op anderen over te dragen!
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
Handelingen 20:17-38.
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.)
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1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Handelingen 20:17-38.

20:17.

Kom als raad van oudsten minstens eenmaal per maand bijeen om met elkaar te delen en te bidden, de oudsten
toe te rusten en zaken van de gemeente te bespreken.
20:18. Een christenleider doet zelf wat hij een ander voorhoudt (Matteüs 23:3).
20:19. Een christenleider is altijd nederig (Filippenzen 2:3-8).
20:20. Preek nooit over onderwerpen die anderen niet opbouwen.
20:21. Sluit je verkondiging af door de toehoorders uit te nodigen te reageren op Gods woorden.
20:23. Accepteer het feit dat een christenleider vervolging, verdrukking en gevangenschap kan ondergaan.
20:24. Wees een voltooier van de wedloop en vervul de taak die je van de Heer Jezus Christus heb ontvangen (zie
Johannes 4:34 en Johannes 17:4; 1 Korintiërs 7:24-27; Kolossenzen 4:17; 2 Timoteüs 4:7; Hebreeën 12:1-3).
20:25. Vergeet nooit dat “het evangelie van genade” (Handelingen 20:24) hetzelfde is als “het evangelie van het
Koninkrijk” (Handelingen 20:25; Handelingen 8:12; Handelingen 28:23,31).
20:27. Neem je voor de hele wil of plan van God aan mensen te verkondigen.
20:28. De taakomschrijving van een oudste (ouderling) is om toezicht te houden op de andere oudsten, een herder
voor de gemeenteleden en een opziener van de activiteiten en bezittingen van de kerk te zijn.
20:29-31. Bescherm de kudde van de Heer Jezus Christus tegen wolven (valse leraren).
20:31. Waarschuw de gemeente tegen valse leraren.
20:32. Wanneer leiderschap aan anderen overgedragen wordt, vertrouw de nieuwe leiders toe aan God, zijn genade en
zijn Woord.
20:33-34. Werk, indien nodig, voor je eigen inkomen en draag, indien mogelijk, bij aan de behoeften van je teamleden.
20:35. Vergeet nooit dat geven gelukkiger maakt dan ontvangen.
20:36. Bidden op je knieën is soms een goede ervaring.
20:37. Toon je genegenheid en liefde voor broeders en zusters op een cultureel acceptabele wijze.
2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Handelingen 20:17-38.

Ik wil mijn verkondiging van Gods woorden tussen twee uitersten houden: enerzijds de hele wil of plan van God
verkondigen (het minimum) en anderzijds mijn verkondiging te beperken tot wat de toehoorders opbouwt en helpt (het
maximum)
Ik wil zelf doen wat ik anderen voorhoud. Mijn leven en daden zouden steeds een voorbeeld voor anderen moeten zijn
(1 Timoteüs 4:12-16). Ik besef dat ik altijd invloed heb, ook al ben ik er niet bewust mee bezig. Ik heb negatieve
invloed wanneer ik het verkeerde voorbeeld of geen voorbeeld geeft. Of ik heb positieve invloed wanneer ik dingen doe
die mensen helpen dichter bij Jezus Christus te komen. Ik wil iemand zijn die verandering bij anderen teweegbrengt. Ik
wil een discipelmaker zijn!
STAP 5. BID.

REACTIE

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in
Handelingen 20:17-38.
(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 Handelingen
20:17-38 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 Markus 1:1 – 4:20.
Maak gebruik van je uitgekozen Bijbelvers of favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
3. Memorisatie. Repeteer serie D: “Discipelen maken”.
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 en Bijbelstudie.
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GA DOOR MET GROEIEN
1. Stille Tijd.

Ga door met de omgang met God door middel van het houden van stille tijd. Maak gebruik van de uitgekozen waarheid
of favoriete Bijbelvers methode voor stille tijd (zie handleiding 1, supplement 1). Je kunt ook een goed Bijbelleesrooster
(zie handleiding 1, supplement 2) en een goed Bijbelmerksysteem (zie handleiding 1, supplement 3) vinden. Blijf
notities maken van je stille tijden.
2. Memorisatie.

Ga door met het uit het hoofd leren van belangrijke Bijbelverzen. Selecteer mooie Bijbelverzen wanneer je de Bijbel
leest of bestudeert. Ga ook door om dagelijks de laatste 5 gememoriseerde Bijbelverzen te repeteren (zie handleiding 1,
supplement 5).
3. Bijbelstudie.

Ga door met Bijbelstudie. Kies een Bijbelboek en gebruik de vijf stappen methode om een paragraaf of een hoofdstuk
uit een Bijbelboek te bestuderen. Het is verstandig om eerst enkele belangrijke boeken in het Nieuwe Testament te
bestuderen1, omdat de oudtestamentische openbaring uitgelegd moet worden in het licht van het Nieuwe Testament.
4. Gebed.

Ga door met elke week bidden voor iemand of iets en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
5. Christelijke bijeenkomsten.

Ga door met het ontmoeten van andere christenen in een gemeente (of huisgemeente).
6. Vrucht dragen.

Ga door met het dragen van veel en blijvende vrucht (Johannes 15:5,8,16). Getuig voor Jezus Christus (zie Matteüs
10:32; 1 Petrus 3:15-16). Maak het evangelie op verschillende manieren bekend. Neem je voor mensen om je heen te
beïnvloeden zodat zij dichter bij Jezus Christus komen.
7. Discipelschap.

Ga door met het volgen van Jezus Christus, leer van Hem en gehoorzaam Zijn woorden (Matteüs 7:24-27).

BEGIN NIEUWE GROEPEN
Wanneer je de training van een groep gelovigen voltooid hebt, kun je twee dingen doen:
1. Laat mensen die de Dota discipelschapcursus bij je gevolgd hebben zelf een Dota
discipelschapsgroep beginnen.

Daag de leden van je discipelgroep uit hun eigen discipelschapsgroep te beginnen met andere mensen die geestelijk
willen groeien. De Dota cursus kan per jaar aangeboden worden, maar ook als individuele hoofdstukken. Vraag
deelnemers elk jaar opnieuw zich toe te wijden om aan de cursus deel te nemen.
Ga op een geregelde basis door met de toerusting van nieuwe leiders voor discipelschapsgroepen.
2. Begin zelf een nieuwe Dota groep.

Selecteer biddend een nieuwe groep gelovigen die je wilt opleiden in discipelschap. Maak gebruik van de hele Dota
cursus of een deel van de cursus. De hele Dota cursus bestaat uit drie delen van vier handleidingen elk:
GA EN MAAK DISCIPELEN.
48 lessen in discipelschap handleidingen 1 tot 4.
GA EN BOUW DE GEMEENTE VAN CHRISTUS. 48 lessen in gemeentebouw handleidingen 5 tot 8.
GA EN VERKONDIG GODS KONINKRIJK.
48 lessen in koninkrijk handleidingen 9 to 12.

1

bv. Evangelie van Johannes (cf. www.betacursus.nl, www.dota.net handleidingen 5 - 8)
en de brief aan de Romeinen (www.dota.net handleidingen 9 – 12)
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