
 

CHECKLIJST VOOR LES 3 
 

Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) 

 

VOORBEREIDING 

 

�  1. Openbaring 1:8 op kunnen zeggen. 

�  2. Eén hoofdstuk per dag lezen van Johannes 1 t/m 7 

�  3. “MIJN REACTIE” aan het eind van Les 2 doen. 

�  4. Notities maken van de preek. Gebruik “Boodschap Overzicht”. 

�  5. Doe heel les 3, “Met God Communiceren” 

SAMEN MET DE DISCIPEL-MAKER DOEN 

�  1. Beknopt doornemen van de hoofdpunten uit Les 2. Geniet samen 

 van het feit dat we onze God nu beter kennen. 

�  2. Praat over je toepassing van “MIJN REACTIE” uit les 2. 

�  3. Citeer Openbaringen 1:8. 

�  4. Johannes 1 t/m 7 gelezen. 

�  5. Bespreek de notities gemaakt van de preek. 

�  6. Bekijk Les 3. Benadruk de het belang van een dagelijkse omgang 

 met God. 

 

�  7. Loop “Checklijst voor Les 4” na. “Voorbereidingsopdracht” moet 

 gedaan zijn voor de volgende ontmoeting. 

 

 Datum: ___/___/___, Tijd:__________, Plaats: ________________ 

�  8. Sluit af met gebed. 

 

 

DYNAMIC 
--- Discipel-maken --- 

 

Les 3 

MET GOD COMMUNICEREN 
 

In onze vorige studie hebben we geleerd wie God is en wat Zijn karakter is. 

In deze les zullen we leren hoe we kunnen groeien in onze relatie met God 

door Bijbelstudie en gebed. 

 

In deze les zullen we stap voor stap het communicatie proces 

met God leren. Iedere relatie ontwikkelt zich over tijd en door 

middel van verschillende situaties. We zullen leren hoe we 

dagelijks tijd alleen met God kunnen hebben. 

 

GODS WOORD EN GEBED 

 

“houd mij in leven, HEER, zoals u hebt 

beloofd”                           Psalm 119:107 

 

 

“Gebed en het Woord van God zijn  

onafscheidbaar en moeten dus altijd 

samengaan in je stille tijd alleen met God. Door Zijn Woord spreekt 

God met mij en door gebed spreek ik met God. Als er echt communicatie zal 

plaatsvinden, dan moeten God en ik er beiden aan deelnemen. Als ik alleen 

bid, zonder dat ik Gods Woord gebruik, maak ik veel sneller gebruik van mij 

eigen woorden en gedachten. Als ik mijn gedachten laat sturen door Gods 

Woord en die aan Hem voorleg, dan zal mijn gebed echt krachtig zijn. Dan 

zal ik in staat zijn om, in overeenstemming met Zijn Woord, te bidden. Gods 

Woord is onmisbaar voor echt gebed!” 

 

“Als ik bid moet ik God op de juiste manier proberen te leren kennen. Door 

het Woord geeft de Heilige Geest mij de juiste gedachten over Hem. Het 

Woord zal me ook duidelijk maken hoe ellendig en zondig ikzelf ben. Het 

laat me alle wonderen zien die God voor me wil doen, en de kracht die Hij 

me zal geven om Zijn wil te doen. Het Woord zal me leren hoe ik met een 

sterk verlangen, met een vast vertrouwen, en met volharding moet bidden. 

Het Woord leert mij niet alleen wie ik ben maar vooral wat ik worden mag 

door Gods genade. Bovendien word ik dagelijks door het Woord herinnerd 

GODS Woord     GEBED 

 

 

Balans in 

Communicatie 



aan het feit dat Christus de grote Middelaar is, wat me in staat stelt om in 

Zijn Naam te bidden.” 

 

“O, christen, leer deze grote les om elke dag je kracht uit Gods Woord te  

ontvangen en zo volgens Zijn wil te bidden. Dan besteden we nu aandacht 

naar de andere kant - gebed. We moeten Gods Woord biddend lezen; gebed 

om door Zijn Woord onderwezen te worden, gebed om juiste van Gods 

Woord te leren en te kennen, gebed dat ik in het Woord Jezus Christus  mag 

zien als Degene alles in allen is en ook alles in mij wil zijn.” 

 

“In mijn privé binnenkamer (waar ik tot God mag naderen in Christus en 

door het Woord en gebed) mag ik mezelf aan God en Zijn dienst aanbieden. 

Dan wordt ik ook tegelijkertijd versterkt door de Heilige Geest, zodat Zijn 

liefde mijn hart mag doorstromen, en ik dagelijks mag wandelen in die 

liefde.” (Andrew Murray) 

 

Communicatie met God begint met een verlangen om Hem te leren 

kennen. 

 

PERSOONLIJKE AANBIDDING – Dagelijkse tijd met God. 

 

De volgende stappen zullen ervoor zorgen dat je een rijke tijd met God zult 

doorbrengen en daardoor een effectief leven zult leiden tot eer van God. 

 

BEREID JE VOOR OM MET GOD SAMEN TE KOMEN 

Stel voor jezelf een bepaalde tijd en plaats vast, waar je elke dag alleen zult 

zijn met God. Wat deed Jezus? Markus 1:35 

 

_____________________________________________________________ 

 

Wees er voor jezelf van overtuigd dat je vervuld bent met de Heilige Geest 

en dat je geen onbeleden zonden in je leven hebt. (Psalm 66:18) Effectieve 

gemeenschap met God heeft krachtige resultaten als gevolg! 

 

Wat beloofd God over Zijn Woord? 

 

Jesaja 55:11 ___________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

Wat beloofd God aangaande gebed dat naar Zijn wil is? 1 Joh. 5:14-15 

  

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Vanwege dit potentiaal voor het goede, zal onze vijand, de Satan, er alles aan 

doen om te voorkomen dat we die tijd met God doorbrengen. Waar strijden 

we tegen?  

Efezen 6:12-13 _________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Lees de volgende verzen en beschrijf enkele dingen die ons zullen hinderen 

in onze omgang (communicatie) met God. 

 

Jacobs 4:2-3 ___________________________________________________ 

 

1 Petrus 3:5-7 __________________________________________________ 

 

Job 35:12-13 __________________________________________________ 

 

1Johannes 3:21-22 ______________________________________________ 

 

Jakobus 1:6-7 __________________________________________________ 

 

Matteüs 5:23-24 ________________________________________________ 

 

Matteüs 6:5 ___________________________________________________ 

 

We moeten bereid zijn om deze verkeerde houdingen te belijden, en 

daarvoor de vergeving van Christus te aanvaarden: dan kunnen we 

vrijmoedig naar God gaan. 

 

Lees Hebreeën 4:15-16. Waarom kunnen we met vertrouwen tot God gaan? 

 

v. 15 _________________________________________________________ 

 

Kom verwachtend bij God, als je Hem verwacht te ontmoeten. 

 

 

HOE JE TIJD DOORBRENGT MET GOD 

 

1. GODS WOORD 

 

LEES GODS WOORD: DE BIJBEL 

Waarom moet je Gods woord kennen? Psalm 119:9-11 

   

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 



Hoe waardevol is het Woord voor ons. Psalm 119:72 ___________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

Wat deed de Psalmist om Gods Woord te begrijpen?  

 

 

Psalm 119:73 __________________________________________________ 

 

Als voorbereiding voor je tijd met God is het goed om een prijs of dank 

Psalm te lezen. Aanbid God, door aan Hem te denken Wie Hij is en alles wat 

Hij gedaan heeft. 

 

BESTUDEER GODS WOORD, DE BIJBEL 

 

Wat is ons doel zijn bij de bestudering van de Bijbel? 2 Timoteüs 2:15 

 _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

Zie het voorbeeld werkblad: “Mijn Dagelijkse Tijd met God” aan het slot 

van deze les. Sla het Bijbelboek op dat je regelmatig zult gaan bestuderen, 

bijv. het evangelie van Johannes. 

 

� Lees elke dag een paar verzen of een hoofdstuk en bestudeer dat 

met aandacht. 

� Kies een alinea of vers uit dat je bijzonder aanspreekt. 

� Vraag jezelf: Wat maakt hier indruk op me? Wat leer ik hier over 

God, mezelf, anderen, het leven, enz.? 

� Overpeins (denk diep na over) dat nieuwe inzicht. 

 

PRIJS GOD 

 

Terwijl je nadenkt over wat je zojuist hebt geleerd stop even en bedank God 

voor Wie Hij is en voor elke waarheid die je als Zijn kind op jezelf mag 

toepassen. Er is zo veel waar je Hem voor kunt danken en prijzen. Je zou 

bijvoorbeeld een lied voor Hem kunnen zingen of een CD of zo opzetten om 

je bij je aanbidding te helpen. 

 

PAS GODS WOORD TOE OP JE LEVEN  

 

� Overweeg wat God je aan het leren is. Blijf daarna een poosje stil 

voor Hem; luister voor Zijn aanwijzingen. Schrijf ze dan op: “God 

leert me . . . . .” 

� Antwoord. Wat is mijn reactie? Hoe zal ik deze waarheid gaan 

toepassen in mijn leven? Hoe zal dit mijn houding ten opzichte van 

God en anderen beïnvloeden? 

 

Mijn response is . . . . (gebruik het Voorbeeld Werkblad) 

 

LEER GODS WOORD VAN BUITEN 

 

Zoveel te beter je Gods waarheid kent, zoveel te effectiever je zult zijn in het 

leven tot Zijn eer. 

 

Wat zei de Psalmist dat we moesten doen met Gods Woord? Psalm 119;11 

 

 _____________________________________________________________ 

 

Waarom? _____________________________________________________ 

 

Om het in je hart te bewaren moet je het uit het hoofd kennen en het je eigen 

maken. Je zult altijd kunnen herinneren wat je uit het hoofd geleerd hebt. 

 

Wat deed Jezus toen Hij door de duivel verleid werd? 

 

Matteüs 4:4, 7, 10 ______________________________________________ 

 

Waarom kon Jezus dat doen? _____________________________________ 

 

Om Gods waarheid te kunnen gebruiken als je die nodig hebt, moet je 

regelmatig verzen uit het hoofd leren. 

 

Laat je leiden door een systematisch Bijbel geheugen plan: 

1. Lees het vers. 

2. Herhaal het meerdere malen. 

3. Begrijp het. Maak het visueel voor je. 

4. Leg het aan iemand uit. 

5. Bekijk dit regelmatig. 

6. Citeer het aan een vriend. 

7. Pas die waarheid toe in je leven. 

 

2. GEBED 

 

God heeft je laten zien door Zijn Woord over jezelf en je leven, neem nu dus 

de tijd om te bidden voor de dingen waar je zorg om hebt. 

 

WE MOETEN BIDDEN VOOR DE NODEN VAN ANDEREN 

 

 



Waarom moeten we voor anderen bidden? 1 Timoteüs 2:1-4 - ____________ 

  

_____________________________________________________________ 

 

Wat zeggen de volgende verzen over wat we voor anderen moeten bidden? 

 

Kolossenzen 1:9-12 _____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Kolossen 4:2-4 _________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Matteüs 9:37-38 ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

VOOR ONZE EIGEN NODEN BIDDEN 

 

Vraagt God ons om Hem te vragen om in onze noden te voorzien?  

 

Johannes 15:7__________________________________________________ 

 

Als we in Christus verblijven, waar kunnen we Hem dan om vragen? 

 

_____________________________________________________________ 

 

Geef 2 redenen waarom God wil dat we vragen. Johannes 16:24 

 

____________________________en _______________________________ 

 

Lees 1 Johannes 5:14-15. Hoe kunnen we vragen met het vertrouwen dat 

God ons zal verhoren? 

 

_____________________________________________________________ 

 

Houd een lijst bij van je gebeden en antwoorden op het “Veel Gebed, Veel 

Kracht, Veel Lof” blad. (Zie het voorbeeld in deze les). 

 

BID MET GEZAG! 

 

Als je mede-begraven, mede-opgestaan, mede-verhoogd, mede-gezeten met 

Christus aan Gods rechter hand bent, dan ben je dus in een positie van 

autoriteit. 

Daarom zou je ook moeten bidden als iemand die een dergelijke autoriteit 

bezit. Als je niet gelooft dat God je zal verhoren, dan verspeel je je tijd. Bid 

in het geloof dat God antwoorden zal en bid met de autoriteit die je hebt in 

de Naam van de Heer Jezus Christus en in de kracht van Zijn vergoten bloed. 

 

WE KUNNEN WETEN WAT GODS WIL IS EN MET OVERTUIGING 

BIDDEN, ALS WE: 

 

Verblijven 

 

In Johannes 15:7 zegt Jezus: 

 

“Als jullie ____________________ en _________________ in ______, kun  

je vragen wat je wilt en het zal gebeuren”. 

 

In Christus verblijven gebeurd als je de Heilige Geest de macht over je leven 

geeft om als Christus te leven. Zijn woorden in je te laten blijven is Gods 

Woord zodanig kennen en begrijpen dat je niets zult vragen tegen Zijn wil 

in. God zal je gebeden graag verhoren als je in Hem blijft. 

 

Vraag 
 

Wat heeft Jezus ons opgedragen te doen? Matteüs 7:7-8 ________________ 

 

_____________________________________________________________ 

  

Johannes 14:14 _________________________________________________ 

 

 

Wat moet ons motief niet zijn, willen we vol vertrouwen kunnen vragen?  

 

Jakobus 4:2b,3 _________________________________________________ 

 

Wat moet ons motief wel zijn? ____________________________________ 

 

Vertrouw God 

 

Wat is de belofte in Matteüs 21:22? ________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

God vertrouwen is hetzelfde als geloof hebben in Wie Hij is en wat Hij 

gezegd heeft. Hoe ontwikkelt ons geloof zich? Romeinen 10:17 

 

_____________________________________________________________ 

 



En wat gebeurt er als we aan God twijfelen? Jakobus 1:6-7 ______________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

God vertrouwen is evenredig aan God kennen. Hoe leren we God kennen? 

 

Joh. 14:21 ____________________________________________________ 

 

Verwacht resultaat 

 

Als je aan Gods voorwaarden hebt voldaan: 

 

� In Christus blijven en Zijn Woord in je laten blijven, 

� Vragen met het verlangen om God groot te maken, 

� In God vertrouwen omdat je Hem liefhebt en in Hem gelooft, 

 

Als dat zo is, mag je leven in de verwachting dat je gebeden verhoord zullen 

worden. 

 

Dank God 

 

Zelfs voordat je het antwoord op je gebed kent, mag je al beginnen Hem te 

danken. 

 

Wat belooft God als we met een dankbaar hart bidden? 

 

Filipenzen 4:6-7 ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Vergeet nooit Hem te danken als je antwoord op je gebed ervaart! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET TOEPASSEN 

Pas toe wat we geleerd hebben. Bestudeer deze week het volgende voorbeeld 

“ Mijn dagelijkse tijd met God” (hieronder). Pas deze studiemethode toe op 

je studie van de hoofdstukken 1 t/m 7 van het Johannes evangelie. 

Maak gebruik van de gebedslijsten voor je dagelijkse studie en gebed. 

 

MIJN DAGELIJKSE TIJD MET GOD 

De week van    Maart 15  tot   21   20   07 

 

Het vers uit het hoofd te leren (elke dag repeteren):  

‘Ik ben de alfa en de omega, ‘zegtGod, de Heer, ‘ik ben het die is, die was 

en die komt, de Almachtige.’ 

                                                 Referentie:    Openbaring 1:8    

 

 

Dag (1) Bijbelgedeelte lezen: Johannes 1:1- 51 

Meest aansprekend vers:   Johannes 1:29 

Wat indruk op me maakte: Jezus was het offer “Lam” voor 

mijn zonden 

God leert me:  dat Hij zoveel van me houdt dat Jezus 

voor me stierf om me te bevrijden van mijn zonden 

Mijn response is: Ik zal vandaag voor Hem leven als 

iemand die vergeven is en vrij is  

 

Dag (2) Bijbelgedeelte lezen: _____________________________________ 

Meest aansprekend vers: ________________________________________ 

Wat indruk op me maakte: _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

God leert me: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Mijn response is: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 



MIJN DAGELIJKSE TIJD MET GOD 

De week van _______________ tot _________________ 20_____ 

Het vers uit het hoofd te leren (elke dag repeteren): ____________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

                                             Referentie: _________________________ 

 

Dag (1) Bijbelgedeelte lezen: _____________________________________ 

Meest aansprekend vers: _________________________________________ 

Wat indruk op me maakte: _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

God leert me: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Mijn response is: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Dag (2) Bijbelgedeelte lezen: _____________________________________ 

Meest aansprekend vers: _________________________________________ 

Wat indruk op me maakte: _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

God leert me: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Mijn response is: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Dag (3) Bijbelgedeelte lezen: _____________________________________ 

Meest aansprekend vers: _________________________________________ 

Wat indruk op me maak te: _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

God leert me: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Mijn response is: ___________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Dag (4) Bijbelgedeelte lezen: _________________________________ 

Meest aansprekend vers:_____________________________________ 

Wat indruk op me maak te: ___________________________________ 

_________________________________________________________ 

God leert me: _____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Mijn response is: ___________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Dag (5) Bijbelgedeelte lezen: _________________________________ 

Meest aansprekend vers:_____________________________________ 

Wat indruk op me maak te: ___________________________________ 

_________________________________________________________ 

God leert me: ______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Mijn response is: ___________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Dag (6) Bijbelgedeelte lezen: _________________________________ 

Meest aansprekend vers:_____________________________________ 

Wat indruk op me maak te: ___________________________________ 

_________________________________________________________ 

God leert me: ______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Mijn response is: ___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 



Dag (7) Bijbelgedeelte lezen: _____________________________________ 

Meest aansprekend vers: _________________________________________ 

Wat indruk op me maakte: ________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

God leert me: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Mijn response is: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVRAAGD DATUM ANTWOORD DATUM 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Veel gebed - 

Veel kracht - 

Veel prijs ! 

 

 

BOODSCHAP OVERZICHT 
Onderwerp: ________________________________________________________ 
 

Datum _________________ Spreker ____________________________________ 
 

Bijbel Referentie ____________________________ 
 

 

De hoofd punten en kerngedachten voor elk punt 
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Wat een indruk op me maakte was: ___________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

God leert me _______________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Ik doe er dit mee ____________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 


