
 

 

CHECKLIJST VOOR LES 4 
 

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

 

VOORBEREIDING 

 

�  1.  Psalm 119:9 & 11 op kunnen zeggen. 

�  2.  Eén hoofdstuk per dag lezen van Joh. 8 t/m 14, gebruik maken van 

 “Mijn  dagelijkse tijd met God” blad. Toepassing maken in reactie op 

 Gods Woord. 

 

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

�  4.  Doe heel les 4 “Jezus erkennen als mijn Heer” 

SAMEN MET DE DISCIPEL-MAKER DOEN 

�  1.  Beknopt doornemen van de hoofdpunten uit Les 3. 

�  2.  Citeer Psalm 119:9 & 11. 

�  3.  Bespreek je Bijbelstudie en Gebedstijd en toepassingen of          

 gebedsverhoringen. 

 

�  4. Bespreek de notities gemaakt van de preek. 

 

�  5.  Bekijk Les 4. Benadruk de het belang van een leven toegewijd aan 

 Jezus Christus als Heer. 

 

�  6.  Loop “Checklijst voor Les 5” na. “Voorbereidingsopdracht” moet  

 gedaan zijn voor de volgende ontmoeting. 

 

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

 

�  7.  Sluit af met gebed, maak gebruik van de “Veel Gebed, Veel Kracht, 

 Veel Lof” gebedslijst. 

 
 

 

 

 

DYNAMIC 
--- Discipel-maken --- 

 

Les 4 

JEZUS ALS MIJN HEER ERKENNEN 
 

We hebben onze relatie met God overdacht en we hebben de 

karakterkwaliteiten van God bestudeerd en we hebben gezien hoe we met 

Hem kunnen communiceren. Wat een troost is het om je vertrouwen te 

stellen in Eén die zo volledig ons vertrouwen waard is. 

 

In deze les zullen we bekijken wie we in Christus zijn en waarom het 

belangrijk is dat ik begrijp wat het betekent om In-Christus te zijn en 

Christus-in-mij te hebben. Het leven is een groeiproces. We zullen onze 

vooruitgang bekijken als we groeien van het Jezus Christus kennen als onze 

Redder, dan als onze Heer en tenslotte als we Hem als ons hele Leven 

claimen. 

 

Laten we terug gaan naar het begin – eigenlijk terug naar voordat er tijd 

bestond. God is eeuwig; Hij heeft ‘altijd’ bestaan (Jesaja 40:28). Hij schiep 

de hemelen en de aarde en alles wat daarin is (Genesis 1). Hij schiep de 

mens (de mensheid) naar Zijn eigen beeld (Genesis 1:26). Adam was de 

eerste mens; Eva was de eerste vrouw. Ze leefden samen in een perfecte 

omgeving en in gemeenschap met God. Ze hadden dat zo voort kunnen 

zetten, en dan waren ze ook nooit gestorven (Gen. 3:22), maar ze waren 

ongehoorzaam aan God. Hun zonde scheidde hen van hun omgang met God 

(Jesaja 59:2) en geestelijk stierven ze (Romeinen 5:12). Laten we eens 

nagaan waarom dat voor ons vandaag belangrijk is. 

 

Lees Romeinen 5:12. Hoe kwam de zonde in de wereld?  

 

_____________________________________________________________ 

 

Er staat dat de dood (geestelijk en lichamelijk) nu voor ieder mens geldt 

omdat allen gezondigd hebben. Wat betekent dat? Toen Adam 

ongehoorzaam was aan God, was de hele mensheid in Adam omdat er nog 

geen sprake was van kinderen. Toen Adam zondigde waren jij en ik in 

Adam, wij waren een deel van hem (een zeer klein deel, maar toch). Het 

besluit om God ongehoorzaam te zijn was dus deels ook ons besluit, wij 

werden daardoor zondaars. Toen Adam stierf, stierven wij (wij raakten ook 

van God afgescheiden). We zijn allemaal geboren als mensen die van God 

afgescheiden waren.  



Je werd geen zondaar toen je je eerste leugen vertelde of de eerste keer dat je 

iemand bedroog. Nee, je bent een geboren zondaar omdat je van Adam 

afstamt. Je zondigt omdat je een zondige aard/natuur hebt. Dit kan moeilijk 

zijn om te begrijpen of te aanvaarden, maar zo zegt God het. Wanneer je 

Jezus Christus aanneemt, wordt je uit dat oude leven van Adam gehaald en 

ingevoerd in een nieuw leven met Christus, dat werk doet de Heilige Geest. 

Vanaf dat moment dat je ‘In Christus’ bent, ben je in een eeuwig bestaan – 

een leven niet meer gebaseerd op tijd. 
 

  
 

Wat is eeuwig leven? Het is een leven dat nooit eindigt, maar dat is slechts 

een halve waarheid. Als we een keer in Christus zijn, hebben we eeuwig 

leven met God, een leven dat zowel het verleden als de toekomst omvat. 

 

Golgotha is een gebeurtenis in de eeuwigheid. ‘In Christus’ zijn houdt in dat 

we eeuwig in Hem zijn, zowel het eeuwige verleden als de eeuwige 

toekomst. Ons leven in Christus is een eeuwige relatie. Eeuwigheid wordt 

altijd weergegeven in de tegenwoordige tijd, omdat het niet op tijd gebaseerd 

is. In Christus zijn, houdt in dat we in Hem waren toen Hij aan het kruis 

stierf. 

Lees Romeinen 6:3-11. Gedoopt zijn wil zeggen als volledig één met 

Christus te zijn. 

 

Toen Christus stierf (v.3) _________________________________________ 

 

Toen Christus begraven werd (v.4) _________________________________ 

 

Toen Christus opgewekt werd in een nieuw leven, werd ik ook opgewekt om  

 

een (v.4-5) ___________________________________________________ 

 

Als ik weet dat mijn oude ik met Christus gekruisigd is, moet ik niet langer  

 

(v.6) _________________________________________________________ 

Christus’ Leven = Eeuwig leven 

                    Hemel 

 

Adam 

Zondigde                                                                       JEZUS  

 

 

 

 

 Adams Leven = 

 Dood en scheiding 

                   Hel 

 

Omdat Hij stierf, ben ik nu (v.7) ___________________________________ 

 

(vers 11) Ik moet nu voor waar aannemen dat ik mezelf zie als ___________ 

 

____________________ maar ________________________ in Christus 

Jezus. 

 

De feiten van onze medekruisiging en onze medeopwekking als waar 

rekenen, is een daad van de wil. Het geloof maakt datgene eigen, wat Gods 

Woord als waarheid stelt voor jou in Christus. 

 

De apostel Paulus begreep dit. Wat zegt hij in Galaten 2:20 dat het resultaat  

 

is van het “met Christus gekruisigd” zijn? ___________________________ 

  

_____________________________________________________________ 

 

Lees Kolossenzen 3:1-2. Wat zouden onze nieuwe verlangens moeten zijn?   

 

 _____________________________________________________________ 

 

Efeze 2:5-6 zegt dat we leven en ___________________________________ 

 

______________________________________________ in Christus Jezus. 

 

Maak eens een lijstje van welke houdingen en handelingen bij jou verandert 

zijn (of waar je nu anders over denkt), nu dat je ‘In Christus’ bent. 

 

_____________________________________________________________ 

 

Jezus als ons leven zal in Les 5 worden behandeld. 

 

 

EEN NIEUW KONINKRIJK 

 

Zodra je je eigen hebt gemaakt wat Jezus op het kruis heeft gedaan als 

betaling voor je zonden, ben je overgegaan uit de dood naar het leven: 

“EEUWIG LEVEN”. Je nieuwe plaats ‘In Christus’ houdt in dat jij het niet 

langer bent die leeft maar dat het Christus is die Zijn leven in je leeft. Je hebt 

nu een ander staatsburgerschap.  

 

Lees Kolossenzen 1:13-14. Bij welk koninkrijk hoorde je? 

 _____________________________________________________________ 

 

En bij wiens koninkrijk behoor je nu? _______________________________ 



 

In het koninkrijk van de duisternis, waar de Satan koning is, wordt je veel 

‘vrijheid’ aangeboden. De duivel weet dat je toch doet wat hij wil, want je 

was een slaaf van de zonde. 

Maak een overzichtje van de daden die het koninkrijk van de duivel typeren. 

 

Galaten 5:19-21 _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________ 

 

Lees Rom. 6:17-23. Ook al was je een slaaf van de zonde, je hebt door 

gehoorzaamheid Jezus Christus aangenomen en je bent bevrijd van de zonde.  

 

Wat ben je geworden? (v.18,22) ___________________________________  

 

_____________________________________________________________ 

 

Wat was het eindresultaat van je vorige leven? (v.21) __________________ 

 

Waar ben je nu van bevrijd? (v.22) _________________________________ 

 

In wiens dienst sta je nu? (v.22) ___________________________________ 

 

Wat is nu het eindresultaat? (v.22) _________________________________ 

 

Door de dood van Christus ben je nu vrijgemaakt van het gevolg en de 

kracht van de zonde. 

 

Zou je nu doorgaan met zondigen? Romeinen 6:1-2 ____________________ 

 

EEN NIEUWE KONING 

 

Jezus is “Heer”. Nadat Jezus is gestorven voor onze zonden, is begraven en 

is opgestaan (1 Korintiërs 15:3-4), sprak de apostel Petrus de mensen in 

Jeruzalem toe . Hij spoorde hen aan om zekerheid te krijgen dat God Jezus 

zowel tot Heer als Christus had gemaakt. Lees Handelingen 2:36-38. Hoe 

reageerden zij daar op? 

 

(v.37) ________________________________________________________ 

 

Wat moesten ze doen volgens Petrus? (v.38) _________________________ 

In die tijd hield het woord “Heer” absolute autoriteit in. Ze hadden berouw 

toen ze zich realiseerden dat Jezus “Heer” was, omdat dit de enige goede 

reactie is als je gelooft dat Jezus “Heer” is. Hem ongehoorzaam te zijn is 

ondenkbaar. Jezus is nu jouw Heer, jouw Koning, jouw absolute autoriteit. 

Jij bent nu zijn slaaf. 

 

In de eerste eeuw had een slaaf totaal niets, ook geen enkel recht. Een slaaf 

had geen bewegingsvrijheid, geen meningsvrijheid, geen eigen wil, zelfs 

geen eigen naam meer. Een slaaf was gekocht op de markt, net zoals een 

dier. Een slaaf werd meegenomen naar huis als persoonlijk bezit, om de 

opdrachten en wensen van zijn/haar meester te vervullen. De slaaf was slaaf 

en zijn eigenaar was zijn heer. 

 

Wij zijn ook als slaven gekocht. 

 

Wat hebben wij gekost? 1 Petrus 1:18-19 ____________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Je moet van grote waarde voor Hem zijn. Hij moet erg veel van je houden 

om je te bevrijden van een tiran en je in Zijn koninkrijk onder te brengen. 

Vergeet echter nooit dat Hij jouw Koning is en dat Hij gehoorzaamheid van 

jou verwacht in alle opzichten. 

 

Wat zegt de Bijbel over ongehoorzaamheid? Jacobus 4:17 ______________ 

 

Waarmee vergelijkt Jezus het leven van iemand die Zijn Woord hoort en 

Hem gehoorzaamt? 

Matt. 7:24-27 __________________________________________________ 

 

EEN NIEUWE LEVENSSTIJL 

 

Je bent nu onderdaan van een nieuw koninkrijk, Jezus Christus is er de 

koning van. Dat brengt enkele positieve maar ook hoge verplichtingen met 

zich mee. Menselijk gezien, zou het onmogelijk zijn om aan die 

verplichtingen te voldoen, dus heeft Hij een nieuw leven voor jou 

beschikbaar gemaakt – Zijn Eeuwig Leven! 

 

Wat zeggen de volgende verzen over het leven dat we zouden moeten leven? 

 

Romeinen. 6:4 _________________________________________________ 

 

2 Korintiërs 5:17 _______________________________________________ 

 

Efeze 2:10 ____________________________________________________ 

 

Efeze 5:2 _____________________________________________________ 

 

Efeze 5:8 _____________________________________________________ 



 

1 Johannes 2:6 _________________________________________________ 

 

2 Johannes 4 ___________________________________________________ 

 

Wat moet ons doel als christen zijn? 

 

1 Petrus 1:13-16 ________________________________________________ 

 

Filipenzen 3:8-14 _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Lees Hebreeën 12:1-5 

Wat moeten we doen om dit doel te bereiken? (v.1) ____________________   

 

____________________________________________________________ 

 

Wiens voorbeeld moeten we volgen? (v.2) ___________________________ 

 

Wat zal God, als liefdevolle Vader, doen om zijn kinderen te corrigeren?   

 

(v.5)__________________________________________________________ 

 

De prijs van ongehoorzaamheid. 

 

Lees 1 Samuel 15:18-23. Wat zei de profeet Samuel tegen Koning Saul over 

ongehoorzaamheid?  

 

_____________________________________________________________ 

 

Wat kostte zijn ongehoorzaamheid koning Saul? _____________________  

 

_____________________________________________________________ 

 

Lees 1 Johannes 2:3-4. Wat wordt er bewezen als we: 
 

God ongehoorzaam zijn? ________________________________________ 
 

God gehoorzamen? _____________________________________________ 
 

 

De beloning van gehoorzaamheid. 
 

1 Johannes 2:5 _________________________________________________ 
 

Johannes 14:23 _________________________________________________ 

 

Johannes 15:10 _________________________________________________ 

 

Johannes 15:14 _________________________________________________ 

 

Soms lijkt het er op dat Gods Woord in strijd is met onze menselijke logica. 

Zie het bijvoorbeeld in Lukas 5:4-11. Hoe reageerde Simon Petrus op de 

opdracht van Jezus?  

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Wat was het gevolg van zijn gehoorzaamheid? ________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

Jezus vroeg Petrus iets dat hem, als visser, helemaal niet logisch leek. In 

deze situatie deed Jezus een wonder. Petrus en zijn metgezellen waren zo 

verbaasd. Wat deden ze toen ze hun boten op de oever brachten? (v.11) 

  

_____________________________________________________________ 

 

Geef een voorbeeld uit je eigen leven waarin God iets van je vroeg dat jou 

heel erg onlogisch en mogelijk zelfs onredelijk leek. 

  

_____________________________________________________________ 

   

_____________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________ 

 

 Hoe reageerde je? ______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Wat was het gevolg? ____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Geef een voorbeeld uit iets in je eigen leven, waarvan je weet dat God wil 

dat je Hem meer vertrouwt. 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 



TOEPASSING 

 

Is Jezus Heer van: 

Het hierboven genoemde voorbeeld? Ja/Nee 

 

Je financiën?  Ja/Nee  Je gezin?  Ja/Nee 

 

Je huis?   Ja/Nee  Je baan?  Ja/Nee 

 

Je vrienden?  Ja/Nee  Je ontspanning? Ja/Nee 

 

Je toekomst?  Ja/Nee  Je ambities? Ja/Nee 

 

Je gezondheid?  Ja/Nee  Je tijd?  Ja/Nee 

 

 

Als God verandering zou brengen in één van de genoemde zaken, zou jij dan  

 

kunnen zeggen: “Heer ik vertrouw dat U weet wat het beste is”? __________ 

 

Noem één ding dat je deze week gaat doen om je vertrouwen in Christus, je 

Heer, te ontwikkelen?  

 

 _____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDITIONELE STUDIE OVER DIT ONDERWERP 

 

IN CHRISTUS BEN IK: 

 

1. Vrijgemaakt (Johannes 8:31-33) 

2. Gekruisigd  (Galaten 2:20) 

3. Voor de zonde dood (Romeinen 6:2,11; 1 Petrus 2:24) 

4. Vrij van het oordeel (Romeinen 8:1) 

5. Geworteld gegrond, bevestigd in mijn geloof en overlopend van 

dankbaarheid (Kolossen 2:7) 

6. Een medeburger met de heiligen en lid van Gods gezin. (Efeze 2:19) 

7. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus 

Christus zelf de hoeksteen is. (Efeze 2:20) 

8. Uit God geboren, de boze raakt me niet. (1 Johannes 5:18) 

9. Zijn discipel, want ik heb liefde voor mijn naaste. (Johannes 13:34-35) 

10. Mede opgewekt en gezeten in hemelse gewesten (Kolossenzen 2:12) 

11. Een woonplaats voor de GROTE, want Hij die in mij is groter dan hij 

die in de wereld is. (1 Johannes 4:4) 

12. Een overwinnaar over de wereld. (1 Johannes 4:5) 

13. Een bezitter van het eeuwige leven; ik zal niet veroordeeld worden. 

(Johannes 5:24; Joh 6:47) 

14. Altijd zegevierend. (2 Korintiërs 2:14) 

 

 

 

 

 



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: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ____________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 


