
In deze sessie zullen we leren hoe we een leven met balans kunnen leven als we: 
1. God aanbidden door lofprijzen en gebed 
2. Van God leren door Bijbelstudie 
3. Door gemeenschap en groei in Gods gezin 
4. Door ons nieuwe leven met anderen te delen 
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Sessie 4 

EEN NIEUW LEVEN IN BALANS 

Citeer 2 Korintiërs 5:17 

� Vink het hokje hiernaast af, als je het gelukt is zonder fouten. 
� Vertel MIJN VERHAAL aan mijn trainer en corrigeer als nodig. 
 

   
 
 
 
 
 
 
Communiceren is belangrijk in het ontwikkelen van elke zinvolle relatie. Als 
christen hebben de Heilige Geest om ons in staat te stellen om een leven in 
balans te leven. 

1. GOD AANBIDDEN DOOR LOFPRIJZING EN GEBED 
 
God aanbidden, is erkennen dat God belangrijker is dan wie of wat ook in 
het leven, want Hij alleen is waardig. 
 
LOFPRIJZING 
God verheugt zich in de lofprijzing van Zijn kinderen. 
Lees Psalm 33:1-3. Wat wordt hier gezegd over lofprijzing? 
 
_____________________________________________________________ 
 
Het heelal laat de grootheid van God zien. Waarom zou jij Hem dan nog 
prijzen?  
 
Lees Efeze 1:3. ______________________________________________________ 
 
 

 MET GOD    MET ANDEREN 

COMMUNICEREN 

GEBED 
 
Wat voor dingen of zaken moet je aan God vragen? Lees Filippenzen 4:6. 
 
_____________________________________________________________ 
 
Waarom is het belangrijk om te danken? ____________________________ 
 
God wil niet dat we ons ergens zorgen om maken. Wat is Zijn verlangen 
voor ons?  
 
Lees Filippenzen 4:7. ____________________________________________ 
 
Wat is het doel van het gebed in Johannes 16:24? _____________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
God houdt van jou – je bent Zijn kind! Hij wil graag dat je Hem betrekt in 
alles wat je tegenkomt in je leven. Is er op dit moment iets waarvoor we 
samen zouden kunnen bidden? 
 
Laten we even stoppen om te bidden voor de dingen of zaken waar we zorg 
om hebben. Maar laten we Hem eerst prijzen voor wie Hij is. 
 
2. VAN GOD LEREN DOOR BIJBELSTUDIE 
 
Net als elke goede Vader, wil God dat we van Hem leren. Zijn wegen zijn zo 
veel groter en hoger dan de onze en dat maakt het voor ons moeilijk om Zijn 
gedachten te begrijpen. Dat vraagt tijd en energie. 
 
Lees Romeinen 12:2 
 
Wat moeten we niet zijn? ________________________________________ 
 
Wat moet er wel met ons aan het gebeuren zijn? ______________________ 
 
Hoe doen we dat? ______________________________________________ 
 
Wat zal het resultaat zijn? ________________________________________ 
 
Wil je dat echt? ______________ 
 
Gods Woord, de Bijbel, is Zijn richtlijn voor ons leven waardoor onze 
gedachten worden vernieuwd en we Gods gedachten gaan bedenken. 
 
 
 



Lees 2 Timoteus 3:16-17. Beschrijf de 4 voordelen van het bestuderen van 
de Bijbel. 
 
1. ___________________________ 2. ____________________________ 
 
 
3. ___________________________ 4. ____________________________ 
 
Je zult de Bijbel regelmatig willen lezen en bestuderen. Begin vandaag en 
lees elke dag een hoofdstuk van het evangelie van Johannes. 
 
 
3. GEMEENSCHAP EN GROEI IN GODS GEZIN 
 
God wil dat we genieten van gemeenschap met andere christenen, als deel 
van Zijn gezin.  
 
Hebreeën 10:24-25 maakt duidelijk de we niet ________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Wat levert het je op, om met andere christenen om te gaan? _____________ 
 
 _____________________________________________________________ 
 
Als je dat nog niet doet, dan zou je naar een Bijbelgetrouwe 
Christengemeente moeten gaan, en daar ook een kleine groep (cel of kring) 
gaan bijwonen. Het zal een echte bemoediging voor je worden. 
 
SAMEN GROEIEN 
 
Neem de volgende stap om te groeien in de kennis van Gods Woord. Als je 
dat nog niet gedaan hebt, begin met een vriend te trainen door de Dynamic 
Basics. Neem je ook voor om, volgende week met “Een-Op-Een Dynamic 
Discipelen-maken” te gaan. Er zal iemand klaar staan om je te ontmoeten. 
 
Waarom moeten we ijverig zijn? 2 Timoteüs 2:15. Schrijf dit vers over: 
 
 _____________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
 
 
 

 JE NIEUWE LEVEN MET ANDEREN DELEN 
 
Je begint nu te begrijpen welke goede dingen nu van jou zijn vanwege dit 
nieuwe leven met Christus. Noem veranderingen die je daarom beleefd hebt? 
 
 _____________________________________________________________ 
 
Zijn dit veranderingen die je familie en vrienden ook zouden willen ervaren?  
 
______ 
 
Naast het feit dat zij dan ook de vreugden van het persoonlijk kennen van 
Jezus Christus zouden beleven, om welke andere redenen zou je daarover 
willen vertellen? 
 
Handelingen 4:12 _______________________________________________ 
 
Waar zijn we van gered? _________________________________________ 
 
Als je Jezus Christus volgt, wat zal Hij dan voor je doen? 
 
Markus 1:17 ___________________________________________________ 
 
Je hebt “Mijn Verhaal Vertellen” klaargemaakt zodat je dat aan een vriend 
kunt vertellen. Welke vriend kunnen we samen ontmoeten zodat jij je 
verhaal aan hem of haar kunt vertellen hoe je Christus in je leven hebt 
ontvangen en hoe de zegen die Hij in je leven gebracht heeft. 
 
Ik zou graag samen met _________________ praten. Wanneer? __________ 
Als je vriend Christus ontvangt kunnen we hem/haar uitnodigen om 
Dynamic Basics te beginnen en hem/haar ook uitnodigen naar onze Life 
Group of een andere gemeente samenkomst zodat ze de waarheid over God 
kunnen beginnen te leren. Als mogelijk zal ik er zijn om je te helpen.  
 
Praat over Een-Op-Een Dynamic Discipel-maken – een gelegenheid en 
zorg ervoor dat je verder gaat met Dynamic Discipel-maken. Het is ook erg 
belangrijk dat je zelf (zo mogelijk) begint om iemand in de Dynamic Basics 
te trainen voordat je zelf verder gaat met de Dynamic Discipel-maken. 
 
Memoriseer het volgende vers (2 Timoteus 2:15): 
 

“Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat 

je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de 

waarheid.” 

 
Sluit af met gebed. 
 



DDYYNNAAMMIICC  
--- Discipel-maken--- 

 
Één-op-Één 

 
Een Gelegenheid 

 
De meeste christenen zouden nu graag dat zelfde boven natuurlijke, 
dynamische en vervullende leven willen ervaren dat beschreven wordt in de 
boeken van het Nieuwe Testament. Het was niet maar een voordracht voor 
hen, maar een invasie van hun leven die ze beschreven als “Christus levende 
in hun”. 
De ervaring van deze nieuwe levenskwaliteit is direct verbonden met onze 
respons op Gods Woord. In de gelijkenis van de zaaier illustreert Jezus dat 
men op vier manieren op Zijn Woord reageert. Lees Matteüs 13:3-9 en 18-
23. 
Met welke aarde zou je je eigen leven willen vergelijken? 
 
Dynamic Discipel-maken is een kans om je te helpen om een gestage en 
groeiende wandel met God te ontwikkelen in de kracht van de Heilige Geest 
en om te leren hoe je dat aan iemand anders kan overdragen. 
 
WAT IS DYNAMIC DISCIPEL-MAKEN? 
 
1. Het is een serie lessen samengesteld om je te helpen om te groeien in je 
 liefde voor God en voor anderen. 
 
2. Het bestaat uit negen één-op-één training lessen die gebruikt worden door 
 een persoon om een ander te trainen die op zijn beurt iemand anders 
 traint. 
 
3. We komen een keer per week samen om gedurende een tot anderhalf uur 
 over Bijbelse principes te praten en te bestuderen en om samen te bidden. 
 

Waarom Één-op-Één? 

 

1. Één-op-Één discipelschap gaat over een korte termijn en kan makkelijk 
gereproduceerd worden. 

 
2. Bijna iedereen kan de individuele training doen. Een man traint een man 

en een vrouw traint een vrouw. 
 

3. Er is groot potentieel voor jou om als leider opgeleid te worden. 

4. Je wordt meer verantwoordelijk. 

5. Het helpt je om meer toegewijd te worden in je gehoorzaamheid aan 
 Christus terwijl je laat zien hoe effectieve discipelschap werkt. 
 
6. Je hebt gelegenheid om sterke christelijke relaties te ontwikkelen. 
 
7. Er is ook flexibiliteit in de tijden waarop we onze Dynamic 

Discipelschap doen. 
 
HET DOEL VAN DYNAMIC DISCIPEL-MAKEN IS: 
 
 
1. Om je te helpen groeien in je relatie met God en om zijn kracht te 

ervaren.  (Efeze 3:16, 17) 
 
2. Om je te helpen om een dieper begrip van Gods Woord te krijgen en je 

gebedsleven te versterken. (Psalm 1:2,3; Kolossen 4:2) 
 
3. Om je helpen om sterke relaties met andere christenen te ontwikkelen. 
     (1Tessalonicenzen 3:12) 
 
4. Om je te helpen om je vragen aangaande het christenleven te 

beantwoorden. (Handelingen 17:11) 
 
5. Om je te helpen een goede basis voor je leven te ontwikkelen en je te 

leren om dat aan anderen door te geven. (2 Korintiërs 5:18) 
 
WAT ZIJN DE KWALITEITEN IN MIJ OM IN DYNAMIC 
DISCIPEL-MAKEN BETROKKEN TE ZIJN? 
 
1. Een verlangen om in je relatie met Christus te groeien. 
 
2. Een leerzame gemoedsinstelling – een bereidheid om van anderen te 

leren en om met anderen om te gaan. 
 
3. Een toezegging om de wekelijkse sessies bij te wonen en de 

trainingsmaterialen te verkrijgen. 
 
4. Een toezegging om de lessen te doen. 
 
ZOU JE ER MET GEBED OVERWILLEN DENKEN OF JE HIER 
AAN MEE WIL DOEN? 
Ik zal je __________ even bellen om je antwoord te horen. 
 


