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GEMEENTE.     LES 29 
 

1 
GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze groep en les over gemeente bouw toe aan de Heer.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)                  [STILLE TIJDEN] 

LUKAS 15:1 – 18:17 

 

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

(Lukas 15:1 – 18:17). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat 

hij vertelt. Maak aantekeningen. 

 

3 
MEMORISATIE (5 minuten)   [CHRISTELIJK HUWELIJK] 

(5) SPREUKEN 3:3-4 

 

Repeteer twee aan twee.  

(5) Trouw blijven. Spreuken 3:3-4. Moge goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op 

de tafel van je hart, vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. 

 

4 ONDERRICHT (85 minuten)         [KERK OPBOUWENDE BEDIENING] 

TRAINING VAN CHRISTENEN DOOR PERSOONLIJKE HULP 

 

Inleiding. Dit onderricht gaat over nieuwe christenen opleiden door persoonlijke aandacht en hulp aan hen te geven. Dit 

is één manier waarop een ouder en meer volwassen christen een jonger christen kan helpen om te groeien. 
 

A. HET BELANG VAN PERSOONLIJKE HULP  
 

1. Wat is persoonlijke aandacht en hulp?  
 

In deze studie wordt “persoonlijke aandacht” of “persoonlijke hulp” gedefinieerd als aandacht en hulp door een ouder 

christen (een mentor of een coach) aan en jonger christen. De oudere christen helpt de jongere christen om geestelijk te 

groeien en een discipel van Jezus Christus te worden. Hij ontvangt hulp:  

• die past bij zijn/haar behoeften en persoonlijkheid 

• door gebruik te maken van de Bijbel 

• en door middel van een persoonlijke relatie, christelijke liefde en zorg.  
 

2. Voorbeelden van persoonlijke aandacht en hulp in de Bijbel. 
 

Inleiding. Hoewel de volgende voorbeelden uit de bediening van Jezus Christus komen, heeft Christus Zijn discipelen 

aangespoord om Zijn voorbeeld te volgen. De voorbeelden willen je stimuleren om over verschillende aspecten van 

persoonlijke aandacht en hulp na te denken. 
 

 (1) Geef persoonlijke aandacht ten einde een mens te helpen om in Jezus Christus te geloven. 

Lees Lukas 19:1-10.  

Ontdek en bespreek. Wat deed Jezus toen Hij Zacheüs tegenkwam? 

Aantekeningen. Jezus Christus is naar de wereld gekomen om mensen te zoeken die verloren zijn en hen dan te redden. 

Zacheüs was zo een verloren man. Maar Jezus Christus vond hem! Zacheüs was een hoofdtollenaar. Hij was erg rijk 

omdat hij oneerlijk was en veel hogere belasting eiste dan nodig was. Toen Jezus naar zijn dorp kwam, wou Zacheüs 

Jezus graag zien. Wij weten niet waarom. Misschien had hij een slecht geweten over zijn oneerlijkheid. Niettemin wist 

Jezus wel wat de reden was en Hij nam het initiatief om Zacheüs in zijn eigen huis te ontmoeten.  
 

Tijdens hun gesprek beleed Zacheüs zijn zonde aan Jezus en zei, “Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de 

armen, en als ik iets van iemand heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug.” Toen hielp Jezus hem om tot geloof in 

Jezus Christus te komen. Jezus zei aan Zacheüs, “Heden is dit huis zaligheid (verlossing, redding) ten deel gevallen, ... 

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.” Een heel belangrijk aspect van 

persoonlijke hulp is om mensen te helpen om het evangelie te begrijpen en Jezus Christus als hun Verlosser en Heer aan 

te nemen. 
 

 (2) Geef persoonlijke aandacht ten einde een mens meer over Jezus Christus te onderwijzen.  

Lees Lukas 10:38-42; 2 Korintiërs 4:16-18.  
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Ontdek en bespreek. Wat denk jij is “het éne ding dat mensen nodig hebben”? 

Aantekeningen. Het “éne ding” dat mensen nodig hebben is om aan de voeten van Jezus Christus te zitten en van Hem 

te leren. We weten niet wat de persoonlijke behoeften van Maria waren en ook niet wat Jezus aan haar geleerd heeft. 

Maar wij weten wel dat de persoonlijke aandacht en hulp die Jezus haar gaf een gebeurtenis met een hoge prioriteit was. 

Jezus zei dat de persoonlijke aandacht en hulp die Maria verkoos belangrijker was dan haar dagelijkse werk in het huis. 

Het was belangrijker omdat christenen hun ogen moeten vestigen, niet op dingen die men ziet (de tijdelijke dingen), 

maar op dingen die men niet ziet (de eeuwige dingen)!  
 

Dus, een ouder christen (een mentor) kan een jong christen uitnodigen om geregeld (zeg één keer elke veertien dagen) 

samen aan de voeten van Jezus Christus te zitten en van Hem te leren. Het onderricht van Jezus staat opgetekend in de 

vier Evangeliën: Matteüs, Markus, Lukas en Johannes. Een heel belangrijke aspect van persoonlijke hulp is om samen 

het onderricht van Jezus Christus te bestuderen en te bespreken.  
 

 (3) Geef persoonlijke aandacht ten einde een mens te helpen een gebroken relatie te herstellen. 

Lees Johannes 13:37; 21:15-19.  

Ontdek en bespreek. Wat deed Jezus toen Hij Simon Petrus bij de Zee van Galilea tegenkwam? 

Aantekeningen. Jezus Christus nam het initiatief om Petrus persoonlijk te ontmoeten en de gebroken relatie tussen hen 

te herstellen. Vóór Jezus gekruisigd werd, had Petrus in grootspraak geroemd dat hij Jezus zou volgen zelfs als Jezus 

vervolgd en gedood zou worden. Hij had gezegd, “Ik zal mijn leven voor U geven.” Maar toen Jezus gearresteerd werd, 

vluchtte Petrus met al de andere discipelen weg. Tijdens het verhoor van Jezus had Petrus Jezus drie keer verloochend. 

Hij zei dat hij Jezus niet kende en ook niet tot Zijn discipelen hoorde. Deze verloochening bracht scheiding tussen 

Petrus en Jezus Christus.  
 

Na Zijn opstanding uit de dood, sprak Jezus persoonlijk tot Petrus en zei, “Petrus, hebt je Mij echt lief?” Drie keer 

stelde Jezus deze vraag aan Petrus en drie keer gaf Hij aan Petrus dezelfde taak, “Hoed Mijn schapen.” Jezus wist wat 

de werkelijke behoefte van Petrus was. Petrus had Jezus verloochend en nu wilde hij vergeving en herstel van zijn 

relatie met Jezus Christus. Jezus nam het initiatief om Petrus te helpen. Hij vergaf Petrus en herstelde hem als Zijn 

discipel en als Zijn apostel. Een belangrijk aspect van persoonlijke hulp is om aandacht te schenken aan een heel 

persoonlijke behoefte.  
 

3. Praktische aspecten van persoonlijke hulp. 
 

 (1) Verkondigen, terechtwijzen en onderrichten in persoonlijke hulp. 

Lees Kolossenzen 1:28-29.  

Ontdek en bespreek. Waaruit bestond de persoonlijke hulp van Paulus? 

Aantekeningen. Paulus zei, “Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in 

alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, 

overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.” Dit was het doel van Paulus met elke mens waarmee 

hij contact had: De persoonlijke hulp van Paulus bestond uit het volgende:  
 

Paulus verkondigde Jezus Christus aan ieder mens. Hij verkondigde (Grieks: kataggelomai) openlijk dat Jezus Christus 

de Enige Verlosser en de Enige Heer is! Wanneer een ouder christen een jonger christen helpt om geestelijk te groeien, 

moet hij Jezus Christus verkondigen en niets of niemand dan Jezus Christus als de Bron van verlossing en 

volwassenheid, als de Middellaar van verlossing en volwassenheid en als het Doel van verlossing en volwassenheid (zie 

Romeinen 11:36). Bestudeer en bespreek elke onderwerp dat belangrijk is voor de jonge gelovige, als bijvoorbeeld de 

invloed van filosofen op het menselijke denken. Het is niet menselijke filosofie, maar het evangelie aangaande Jezus 

Christus dat mensen verlost en doet groeien naar volwassenheid en Christusgelijkvormigheid (1 Korintiërs 1:20-25).  
 

Paulus wees ieder mens terecht. “Terechtwijzen” (Grieks: noutheteó) betekent letterlijk om de woorden van de Bijbel in 

het denken van mensen in te prenten (in te graveren) door middel van onderricht, vermaning (berisping), 

waarschuwing, aansporing en bemoediging. Paulus geeft voorbeelden van hoe hij mensen terechtwees:  

• In 2 Korintiërs 5:20 smeekt hij mensen zich met God te verzoenen.  

• In Handelingen 20:31 hield hij drie jaar lang dag en nacht niet op om ieder mens onder tranen terecht te wijzen.  

• In 1 Tessalonicenzen 2:7,11-12 wordt zijn persoonlijke hulp goed samengevat: “Wij zijn in uw midden vriendelijk 

geweest, zoals een voedster (moeder) haar kinderen koestert .... U weet hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en 

aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, Die u roept tot 

Zijn Koninkrijk en heerlijkheid.” 
  

Paulus onderwees ieder mens. “Onderwijzen” (Grieks: didaskó) betekent om de waarheden in de Bijbel uit te leggen op 

een systematische en praktische wijze.  

Er is geen groot verschil tussen: 

• de onderwijzing van Paulus, zijn dogmatiek: “wat christenen moeten geloven” 

• en de terechtwijzing van Paulus, zijn ethiek: “hoe christenen moeten leven”.  

Paulus onderwees met het oog op terechtwijzing en zijn terechtwijzing was gebaseerd op zijn onderwijzing.  

Daarom verkondigde Paulus Jezus Christus altijd als: 

• de Verlosser van zonde 
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• de Heer Die gehoorzaamd wordt 

• het Voorbeeld Dat gevolgd wordt!  
 

Alleen voor mensen die Jezus Christus omarmen als Verlosser en Heer kan Hij ook een Voorbeeld zijn. Als niet-

christenen Jezus Christus alleen bewonderen of belijden als een goed mens of als een profeet in hun godsdienst, kunnen 

zij niet verlost worden van hun verslaving aan de zonde en ontvangen zij ook niet de Heilige Geest Die hen in staat stelt 

het voorbeeld van Jezus Christus te volgen.  
 

 (2) De verbinding tussen onderricht en vermaning. 

Paulus verbindt altijd zijn vermaning aan zijn onderricht aangaande de persoon en het werk van Jezus Christus.  

Ontdek en bespreek. Wat onderwijst Paulus en wat vermaant hij in de volgende Bijbelgedeelten?  

• Lees Romeinen 15:2-3. Paulus leert, “Christus heeft niet Zichzelf behaagd.”  

Daarom vermaant hij, “Laat ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw.” 

• Lees Efeziërs 5:2. Hij onderwijst, “Christus heeft ons liefgehad en Zichzelf voor ons overgegeven.”  

Daarom vermaant hij, “Wees dan navolgers van God en wandel in de liefde.”  

• Lees Kolossenzen 3:13. Paulus onderwijst, “Christus heeft u vergeven.”  

Daarom vermaant hij, “Vergeef de een de ander”.  
 

Paulus verkondigde, onderwees en vermaande mensen “in alle wijsheid”. “Wijsheid” betekent gebruik maken van de 

beste middelen om de hoogste doelen te bereiken. Het betekent de waarheid toepassen op het juiste ogenblik en op de 

juiste manier, aan de juiste persoon en in de juiste omstandigheden.  
 

 (3) De elkaar-verantwoordelijkheden.  

Ontdek en bespreek. Wat zijn de praktische aspecten van persoonlijke hulp die elke christen kan geven en hoort te 

geven?  

Lees Galaten 6:2; 1 Tessalonicenzen 5:11; Hebreeën 10:25.  

Aantekeningen. Het Nieuwe Testament heeft het dikwijls over de “elkaar-verantwoordelijkheden”: Bijvoorbeeld: 

• draag elkaars lasten 

• bemoedig elkaar 

• spoor elkaar aan tot liefde en goede werken  

Deze elkaar-verantwoordelijkheden horen volwassen christenen toe te passen in hun persoonlijke hulp aan jongere 

christenen.  
 

4. Het doel van persoonlijke hulp. 
 

Ontdek en bespreek. Wat is het doel van persoonlijke hulp? 

Lees Kolossenzen 1:28-29; 1 Korintiërs 1:8-9; 3:5-7; Filippenzen 1:6.  

Aantekeningen. Het doel van persoonlijke hulp is een jonger christen helpen een geestelijk volwassen christen te 

worden of te functioneren in de Kerk/Gemeente van Jezus Christus. Het is: “Jezus Christus verkondigen en ieder 

onderwijzen en terechtwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt (Grieks: teleios) zouden stellen in 

Christus Jezus.” Het woord “teleios” kan verwijzen naar “het einde” met betrekking tot de tijd of naar “volmaakt” met 

betrekking tot de mate.  
 

 (1) Met betrekking tot de tijd, betekent het woord “teleios” letterlijk “tot het einde”.  

In 1 Korintiërs 1:8, zegt Paulus, “God zal u ook bevestigen tot het einde toe.” Gods werk in Christus zal doorgaan tot 

het einde, dat wil zeggen, tot de wederkomst van Christus! God is getrouw en Hij zal trouw uitvoeren wat Hij beloofd 

heeft!  
 

 (2) Met betrekking tot de mate, betekent het woord “teleios” “onberispelijk, volledig,  

      volwassen en volmaakt”.  

Gods werk in een christen maakt hem volwassen, volledig, volmaakt, onberispelijk. Persoonlijke hulp vergt veel tijd, 

veel energie en veel strijd. Niettemin belooft God dat Hij in Zijn doel met ons zal slagen. Dit is een grote bemoediging 

voor christenen! Hoewel het soms lijkt alsof christenen nooit tot volwassenheid opgroeien en onberispelijk worden, 

belooft God dat ieder christen bij de wederkomst van Christus volledig volwassen en volmaakt onberispelijk zal zijn! 
  

De christen arbeider heeft hetzelfde doel als God. In 1 Korintiërs 3:6 zegt Paulus, “Ik heb geplant, Apollos heeft 

begoten, maar God heeft laten groeien.” God gebruikt christen arbeiders om nieuwe christenen te helpen geestelijk te 

groeien, maar het blijft altijd God Die de groei laat plaatsvinden en de groei beheerst. In de illustratie van 1 Korintiërs 

3, bracht Paulus het evangelie aan de Korintiërs en heeft Apollos hen geholpen discipelen van Christus te worden. Maar 

God alleen maakt hun bedieningen tot een werkelijkheid: God alleen doet hen wedergeboren zijn en maakt hen tot 

volwassen en functionerende christenen! En God zal het goede werk dat Hij in hen begon, voortzetten en voltooien tot 

op de wederkomst van Christus (Filippenzen 1:6). Dan pas zullen zij helemaal volwassen, volkomen en volmaakt zijn!  
 

B. DE INHOUD VAN PERSOONLIJKE HULP 
 

Inleiding. Als jij persoonlijke hulp aan iemand wilt geven, zou je de volgende vijf praktische stappen kunnen volgen. 
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Stap 1. Bid voor de jonge christen.  
 

Ontdek en bespreek. Als je persoonlijke hulp aan een jong christen geeft, wat zou je met hem voor hem kunnen bidden?  

• Lees Johannes 6:44. Dank God dat Hij hem naar Christus toe getrokken heeft en verlost heeft. 

• Lees Kolossenzen 1:2-14. Dank God voor de vorderingen die hij in zijn geestelijke groei maakt. Dank God voor zijn 

geloof, liefde en hoop. Dank God voor andere christenen die het evangelie aan hem verteld hebben en die hem 

helpen om geestelijk te groeien. Je zou het gebed van Paulus in Kolossenzen 1:9-12 kunnen bidden voor zijn groei, 

zijn leven, zijn relaties en zijn bediening in de gemeente. In dit gebed bidt Paulus ook voor zijn kennis, zijn gedrag, 

zijn groei en zijn bediening.  

• Lees Lukas 22:31-32. Evenals Jezus zou je voor zijn persoonlijke behoeften (noden) kunnen bidden.  

• Lees Matteüs 6:9-10. Bid dat hij Gods wil vanuit de Bijbel zal leren, dat hij zal toelaten dat Christus door Zijn Geest 

in zijn hart heerst, en dat God in zijn leven verheerlijkt zal worden. Vraag jezelf af, “Wat zou ik voor hem kunnen 

bidden dat hem bemoedigt?”  
 

Stap 2. Deel jullie vordering met elkaar.  
 

Ontdek en bespreek. Als je persoonlijke hulp aan een jong christen geeft, welke dingen zouden jullie met elkaar kunnen 

delen?  

Aantekeningen. Deel met elkaar over jullie vooruitgang en vordering die jullie maken in jullie christen leven. Deel met 

elkaar jullie strijd en zorgen. Bemoedig elkaar. De oudere christen moet ook zijn vooruitgang delen, zodat de jongere 

christen zijn voorbeeld kan volgen. 

• Lees 1 Timoteüs 4:15. Deel met elkaar wat je doet om geestelijk te groeien. Bijvoorbeeld, deel wat je uit je stille 

tijden of Bijbellezen de afgelopen week geleerd hebt. Repeteer een aantal Bijbelverzen die je uit het hoofd geleerd 

hebt. Praat met elkaar over je familie, gezin, huwelijkspartner, kinderen en werk/baan. Bespreek de bediening die je 

in de Kerk/Gemeente van Christus of het Koninkrijk van God hebt. 

• Lees Romeinen 1:12 zegt, “Wordt samen bemoedigd door het onderlinge geloof”. Bemoedig elkaar door over jullie 

geloof te praten. Bijvoorbeeld, vertel over een belofte in de Bijbel. Vertel wat God gedaan heeft om je geloof te 

stimuleren. Deel jullie visie en plannen voor de toekomst met elkaar en hoe je op God blijft steunen met behulp van 

je plannen. Vraag jezelf af, “Hoe kan ik zijn vooruitgang stimuleren en zijn geloof aansporen?”  
 

Stap 3. Onderricht Gods Woord.  
 

Ontdek en bespreek. Als je persoonlijke hulp aan een jong christen geeft, wat zou je hem kunnen leren/onderrichten?  

• Aantekeningen. Leer hem de Bijbel kennen en leer hem de Bijbel te gebruiken. Jezus zegt in de Grote Opdracht, 

“Maak discipelen .... en leer hen alles wat Ik u geboden hebt, te doen.”  

• Lees Filippenzen 4:9. Doe samen Bijbelstudie over een bepaald onderwerp. Gebruik een onderdeel van een 

discipelschap cursus (bv. www.dota.net of www.deltacursus.nl) om hem te onderrichten en te trainen (op te leiden, 

te oefenen). Wat belangrijk is, is dat jullie elkaar aansporen om de waarheden in de Bijbel tot persoonlijke 

overtuigingen te maken en in jullie persoonlijke leven toe te passen!  

• Lees 2 Korintiërs 13:10. Een belangrijke zaak om te onthouden is dat je beter op zijn sterke punten dan zijn zwakke 

punten kunt bouwen. Bijvoorbeeld, als hij sterk is in Bijbelstudie doen, maar zwak in uit het hoofd leren van 

Bijbelverzen, concentreer dan op goed Bijbelstudie met hem te doen en bemoedig hem in elk vordering die hij 

maakt in memorisatie. Kritiseer niet zijn zwakke punten, omdat hij nog meer onzeker zal worden en bang zal 

worden om fouten te maken of te falen. Wees liever iemand die bemoedigt en aanspoort! Vraag jezelf af, “Wat zijn 

z’n sterke punten en hoe kan ik daarop bouwen? Hoe kan ik iemand worden die bemoedigt en aanspoort?  
 

Stap 4. Bespreek zijn vragen.  
 

Ontdek en bespreek. Hoe heeft Jezus Christus de vragen van Zijn discipelen beantwoord? 

• Lees Matteüs 19:3-6. Soms beantwoordde Jezus Christus hun vragen door antwoorden uit de Bijbel aan te halen. Hij 

herinnert hen aan wat God gezegd heeft en baseert dan Zijn antwoord op wat er in de Bijbel geschreven staat.  

• Lees Lukas 10:25-26. Op andere tijden beantwoordde Jezus hun vragen met een wedervraag. Hij vroeg hen wat zij 

wisten over wat er in de Bijbel staat over hun gestelde vraag. En als zij het goede antwoord gaven, prees Hij hen en 

spoorde hen aan om dat in praktijk te brengen.  
 

Als je persoonlijke hulp aan een jong christen geeft, geef hem dan gelegenheid om enige vragen te stellen. Luister goed 

naar zijn vraag of probleem. Stel goede vragen en spoor hem aan om helemaal uit te praten.  
 

Als je daarna advies aan hem geeft, doe het als volgt: 

• Het is beter dat je niet jouw antwoorden (meningen) geeft, omdat het nog niet zijn overtuiging of toepassing van de 

waarheid is. 

• Het is veel beter dat je hem helpt om de waarheid zelf uit de Bijbel te ontdekken en zijn eigen praktische toepassing 

te maken. Jij mag wel bepaalde Bijbelgedeelten aandragen, maar laat hij ze lezen en het antwoord daaruit 

ontdekken. Wanneer een jong christen zelf de waarheid ontdekt en zelf een toepassing maakt, wordt het pas zijn 

eigen overtuiging. Dan zal hij niet gauw vergeten wat God hem geleerd heeft. Vraag jezelf af, “Welke 

Bijbelgedeelten kunnen hem helpen om Gods antwoord op zijn vraag (of probleem) te vinden?”  
 

http://www.dota.net/
http://www.deltacursus.nl/
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Stap 5. Bid met elkaar.  
 

Bid ten slotte met elkaar. Vraag de jonge christen nu het eerst te bidden en te reageren op wat hij die dag van God 

geleerd heeft. Hij zal bidden over de dingen die hij geleerd heeft en die veel voor hem betekenen gedurende de 

persoonlijke tijd. Zijn gebed zal de oudere christen helpen om te weten wat God in zijn leven aan het doen is en hoe hij 

hem verder zou kunnen helpen.  
 

Als de ouder christen bid jij ook over de dingen die God jou aan het leren is. Wat later kunnen jullie ook beginnen om 

voor anderen te bidden, zoals zijn familie, vrienden en collega’s opdat zij ook eenmaal de waarheid mogen horen en 

behouden mogen worden.  
 

C. PRAKTISCHE SUGGESTIES VOOR PERSOONLIJKE HULP 
 

1. Aan wie behoor je persoonlijke aandacht en hulp te geven?  
 

Ontdek en bespreek. Wie behoort persoonlijke hulp te ontvangen? 

Aantekeningen. Omdat elke christen arbeider beperkt is, kan hij niet alle mensen op een geregelde basis persoonlijke 

hulp geven. Daarom moet een ouder en meer volwassen christen persoonlijke hulp geven aan één van de volgende 

mensen:  
 

 (1) Aan mensen met persoonlijke problemen en vragen.  

Lees 1 Tessalonicenzen 5:14. “Wijs hen die ordeloos leven terecht, bemoedig de moedelozen, ondersteun de zwakken 

en heb geduld met allen.” Geef persoonlijke aandacht en hulp aan iemand die een persoonlijk probleem of persoonlijk 

vraag heeft die hij met jou wilt bespreken.  
 

 (2) Aan mensen die de onderlinge bijeenkomsten verzuimen.  

Lees Hebreeën 10:25. “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar 

elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen”. Een ouder en meer volwassen christen hoort 

persoonlijk aandacht of hulp te geven aan iemand die van de onderlinge bijeenkomsten wegblijft, die achterblijven of 

hulp nodig hebben bij een Bijbelstudie of onderwijzing.  
 

 (3) Aan mensen die betrouwbaar, beschikbaar en ontvankelijk voor onderwijs zijn  

      en ijverig zijn om training te ontvangen. 

Lees 2 Timoteüs 2:1-7. Paulus vermaand Timoteüs: 

• om sterk te worden in de genade van God die in Christus Jezus is 

• wat hij van Paulus geleerd heeft op zijn beurt door te geven aan andere ijverige christenen 

• als een goed soldaat van Christus verdrukking te lijden 

• als een rekruut zijn officier, Christus, te behagen 

• als een atleet de spelregels van de wedstrijd in acht te nemen 

• en als een landbouwer de zware arbeid in Gods Koninkrijk te verrichten.  

Oudere en meer volwassen christenen moeten juist persoonlijke aandacht schenken en persoonlijke hulp geven aan 

mensen die betrouwbaar, beschikbaar en ontvankelijk voor zijn voor meer onderwijs en training.  
 

2. Wanneer zou je persoonlijke aandacht en hulp kunnen geven? 
  

Onderricht. Wanneer zou je persoonlijke hulp kunnen geven? Dat hangt erg af van je eigen groei en geestelijke 

volwassenheid, je capaciteit, beschikbaarheid en bereidheid om anderen te onderwijzen en de roeping die God je 

gegeven heeft.  
 

Het hangt ook af van hoeveel je betrokken bent bij het leven van de jonge christen. Bijvoorbeeld, als jij de enige 

christen bent met wie hij contact heeft, zou je elkaar elke week voor 1½ tot 2 uren kunnen ontmoeten en 

bovengenoemde vijf stappen kunnen volgen.  
 

Maar als de jonge christen de geregelde bijeenkomsten (eredienst, huisgroep, discipelgroep) bijwoont, zou je met elkaar 

kunnen afspreken wanneer een van jullie het nodig vindt.  
 

3. Hoe hoor je persoonlijke aandacht en hulp te geven?  
 

Lees Matteüs 20:25-28; Lukas 22:24-27; Hebreeën 10:24-25.  

Ontdek en bespreek. Hoe hoor je persoonlijke hulp te geven?  

Aantekeningen. Jezus Christus leert dat een ouder en meer volwassen christen niet mag heersen over de jongere 

christen want dat is de weg van niet-christenen. Hij verbiedt dat een christen arbeider bevelen geeft aan welk ander 

christen dan ook. Hij mag wel onderrichten, vermanen (waarschuwen) en terechtwijzen. Hij mag de ander niet dwingen 

om bepaalde dingen te doen, maar wel motiveren, aansporen en bemoedigen. “Let op elkaar en vuur elkaar aan tot 

liefde (in relaties) en goede werken (in de bediening).” Persoonlijke hulp moet gegeven worden in de sfeer van elkaar 

bemoediging en elkaar opbouwen! 
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5 GEBED (8 minuten)                                       [REACTIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD 

 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) bidden 

en naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.  

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)          [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

 Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken en de gemeente van Jezus Christus op te bouwen.  

2. Verkondig, onderricht of bestudeer de studie over “Opleiding van christenen door persoonlijke hulp” samen met een  

    persoon of een kleine groep mensen.  

3. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Lukas  

    18:18 – 21:38. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte  

    aantekeningen.  

4. Memorisatie. Repeteer elke dag de vijf Bijbelverzen van serie G: “Christelijke huwelijk.” (1) Loslaten en hechten.  

    Genesis 2:24. (2) Liefhebben en leiden. Efeziërs 5:23,25. (3) Liefhebben en onderwerpen. Titus 2:4-5. (4) Conflicten  

    oplossen. Matteüs 5:23-24. (5) Trouw blijven. Spreuken 3:3-4. 

5. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. Johannes 13.  

    Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen. 

6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

7. Houd je aantekeningen over bouwen van de gemeente van Christus goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over  

    stille tijd, memorisatie en deze opdracht.  

 


