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Leidersgids 
 

Je hebt de bijzondere gelegenheid, om een jonge christen te gronden in zijn 

geloof en wandel met Jezus Christus. 
 

Als je begint met “Een Nieuw Leven”, zul jij de vreugde hebben om ze naar 

volwassenheid te zien groeien en een ware discipel van Jezus Christus 

worden. Dit is één van de meest belangrijke bedieningen die je hebben kunt, 

want het is het hart van de Grote Opdracht. 
 

In Matteüs 28:18-20 staat dat we “alle volken tot mijn leerlingen” moeten 

maken. Verder staat er hoe we discipelen moeten maken: “hun te leren dat 

ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb”. Christus 

zelf geeft je de autoriteit voor deze bediening en Hij heeft beloofd je daar 

ook Zijn kracht voor te geven. 
 

De apostel Paulus schrijft in Kolossen 1:28-29: 

“Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle 

wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te 

brengen. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop 

in mij werkzaam is.” 
 

Wij moeten ijverig zijn in het onderwijs en de training van onze discipelen. 

God zal ons bijstaan met Zijn kracht en voor de groei van de discipel zorgen. 

Hij wil ons gebruiken, maar wij moeten trouw onze taak volbrengen. 
 

DOELEN VOOR EFFEKTIEVE NAZORG 

 

Je tijd samen zal vrucht dragen als je goed begrijpt waarom je bij elkaar 

komt. 

Het doel van deze 4 sessies ziet er zo uit: 

 

1. Help ze de basis waarheden voor ons leven te begrijpen uit Gods 

Woord. 

2. Help ze vertrouwen te stellen in Gods Woord en volgens Gods principes 

te leven. 

3. Help ze om vriendschap met jou en andere gelovigen te ontwikkelen. 

4. Ze naar volwassenheid te bewegen en naar effectieve dienst voor onze 

Heer. 

 

JE EERSTE AFSPRAAK MAKEN 

 

Als je het voorrecht had om het evangelie met hen te delen en ze kon helpen 

om de  Heer Jezus Christus als hun redder te geloven, of als je hun naam van 

iemand hebt ontvangen voor nazorg, vertel die persoon dan hoe jij door 

iemand bent geholpen in je groei als een gelovige. Biedt aan om hen te 

helpen in hun groei. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen:  

 

“Ik ben zo blij dat je deze beslissing hebt genomen. Het is nu wel 

belangrijk dat je ontdekt hoe je ten volle van je nieuwe leven kunt 

genieten. Zullen we over een paar dagen bij elkaar komen om in de 

Bijbel te kijken en te zien hoe je daar hulp vindt om je nieuwe leven in 

Christus te leven”. 
 

Als ze daarmee instemmen, zet dan een datum, een tijd en een plek om 

elkaar te ontmoeten. Als ze nu (nog) niet klaar zijn voor deze nazorg, kijk 

dan of ze bereid zijn om deel te nemen in je Kleine Groep of andere 

activiteiten in de Gemeente. Laat degene van wie je de naam hebt ontvangen 

weten hoe e.e.a. is verlopen. Wees een vriend! Bid regelmatig voor ze! 

 

EEN GOEDE RELATIE ONTWIKKELEN 

 

Een erg belangrijk onderdeel van effectieve nazorg is de relatie die je met 

hen bouwt. 

 

Als een goede vriend, zul je: 

1. Interesse tonen in jouw discipel: 

 

� Gebruik hun naam vaak, kijk ze aan en glimlach. 

� Vraag hun naar hun leven en interesses. 

� LUISTER! Wees belangstellend als ze spreken. 

� Probeer te ontdekken waar ze mee bezig zijn. 

� Als dat mogelijk is, help ze. 

� Vertel hoe Jezus Christus in hun leven past. 

� Neem ze aan met liefde, niet op basis van prestatie. 

� Wees echt enthousiast over de nieuwe waarheden die ze 

ontdekken. 

� Toon nooit afkeur over hun vragen of antwoorden. 

� Spreek goed over anderen. 

 

 



2. Stel je leven open aan je discipel: 

� Vertel hoe Jezus in jouw leven werkt. 

� Wees in alles een goed voorbeeld. 

� Wees eerlijk over je eigen noden. 

� Laat zien hoe jij Gods Woord toepast in je leven. 

� Geef geen antwoord als je geen antwoord hebt. Probeer liever 

samen een antwoord te ontdekken. 

� Toon jouw vast vertrouwen in God. 

� Weest enthousiast. 

� Wees een vriend – spendeer ook tijd samen buiten de nazorg 

tijd om. Doe dingen die je allebei leuk vindt. 

� Bid regelmatig voor je discipel. 

 

JOUW NAZORG SESSIES 

 

Ken de inhoud van elke sessie voordat je samenkomt. Om een effectieve 

nazorg te hebben, volg deze punten. 

 

1. Kies een ontmoetingsplaats met weinig afleiding. 

 

2. Begroet elkaar. De eerste samenkomst neem de tijd om elkaar 

(enigszins) te leren kennen. Stel vragen over: familie, beroep, enz.. Elke 

week neem de tijd om belangstelling voor hun leven te tonen. Probeer 

om ongeveer een half uur te hebben voor de studie. 

 

3. Schakel over in de eerste sessie, door bijvoorbeeld te zeggen: “Ik ben 

blij dat we elkaar vandaag kunnen ontmoeten om elkaar te leren 

kennen. Als jonge gelovige zul je gaan genieten van de dingen die we 

gaan leren. Dit materiaal zal ons helpen om over essentiële 

geloofszaken te praten”. Bij het begin van de volgende les kun je het 

onderwerp als volgt introduceren: “Deze week bestuderen we (lees de 

titel)”. Laat merken hoe belangrijk jij elke les vindt. 

 

4. Neem elke week jouw ingevulde les mee samen met een nieuwe voor je 

discipel. 

 

5. Neem elk punt van de les door: 

 

a. Lees de Bijbelteksten om beurten. Verzen tussen aanhalingstekens 

hoeven alleen gelezen te worden als er een vraag bovenkomt. 
 

 

 

b. Het kan zijn dat je de eerste keer met je Bijbel samen moet doen, 

maar bemoedig je discipel om zelf een Bijbel mee te nemen (en 

zonodig te kopen; help daar evt. mee). Help je discipel om thuis te 

raken in de Bijbelboeken. Laat ze de inhoudsopgave zien en leg uit 

dat de Bijbel in Oud en Nieuw Testament is ingedeeld. Laat zien 

hoe hoofdstukken en verzen genoteerd zijn. Wees geduldig, laat ze 

zelf de verzen vinden. 

c. Stimuleer een gesprek met meer vragen zoals: 

• Wat zie je allemaal in dit vers? 

• Wat denk je dat Jezus bedoelde met ___________? 

• Hoe zou je dit in je eigen woorden zeggen? 

• Hoe beïnvloedt ons dit vandaag? 

• Heb je iets over jezelf geleerd in deze sessie? 

OM ZELF TE DOEN 

Moedig jouw discipel aan om de korte opdrachtjes thuis te doen, zodat op 

die manier de Bijbelse principes uit elke les, bij hem/haar bevestigd worden. 
 

VERS MEMORISEREN 

Benadruk het belang om Gods Woord in je geheugen, oftewel je hart te 

hebben. Laat ze weten dat je de volgende les zult vragen of ze het vers 

kunnen opzeggen. 
 

AFSLUITEN 

Aan het einde van sessies 1,2 en 3, moet je een/de volgende samenkomst 

plannen. 

Aan het einde van Les 3 laat je discipel zich voorbereiden om zijn/haar 

ervaring van het tot Christus komen te vertellen door het “Mijn Verhaal 

Vertellen”  blad. Zorg ervoor dat hij/zij de gelegenheid heeft om het verhaal 

aan een vriend te vertellen. Als die virend de Heer Jezus aanneemt kan je 

discipel meteen beginne om die vriend les 1 van het Dynamic Basics te 

leren. Het zou goed zijn als je discipel de Dynamic Basics aan iemand 

anders kan leren voordat ze zelf doorgaan met Dynamic Discipel-maken. 

Aan het eind van sessie 4 lees, “Dynamic Discipelmaken – Een 

Gelegenheid” door en daag hen uit om verder te gaan met “Dynamic 

Discipel-maken”. Jij zelf kan dit doen of je zou hem/haar aan iemand anders 

introduceren die ze dat door Dynamic Discipel-maken zal nemen. 
 

Aan het eind van les 4, geef je ze het “Certificaat van Prestatie”. Wanneer 

dat zo zou passen, doe dit in je Life Group (Kleine Groep). 

Sluit af met gebed 
 


