
 

 

 CHECKLIJST VOOR LES 7 
 

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

 

VOORBEREIDING 

 

�  1.  1 Korintiërs 10:13 op kunnen zeggen. 

�  2.  Lezen en bestuderen van 1, 2 en 3 Johannes, en gebruik maken van 

 het “Mijn dagelijkse tijd met God” blad. Toepassing maken als reactie 

 op Gods Woord. 

 

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

�  4.  Doe heel les 7 “Thuis zijn in mijn Geloofsgemeenschap”. 

SAMEN MET DE DISCIPEL-MAKER DOEN 

�  1.  Beknopt doornemen van de hoofdpunten uit Les 6. Nadruk leggen op 

 de autoriteit van de gelovige in Christus. Praat samen over de 

 toepassing. 

 

�  2.  Citeer 1 Korintiërs 10:13. 

�  3.  Bespreek je Bijbelstudie en Gebedstijd en toepassingen of 

          gebedsverhoringen. 

 

�  4.  Bespreek de notities gemaakt van de preek. 

�  5.  Bekijk Les 7. Benadruk het belang van aanbidding en gemeenschap. 

�  6.  Loop “Checklijst voor Les 8” 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 7 

LEVEN IN MIJN GELOOFSGEMEENSCHAP 
 

Je hebt Jezus Christus aanvaard en bent in Gods gezin geboren. Het is 

belangrijk dat je begrijpt hoe je met je nieuwe familie om kunt gaan zodat je, 

samen met hen, zult gaan opgroeien naar volwassenheid. Je zult fijne 

gemeenschap met God en elkaar beleven. 

 

In deze les zullen we leren wat de Gemeente is, wat 

haar doel en wat het belang van gemeenschappelijke 

aanbidding, en hoe waardevol gemeenschap met andere 

gelovigen is. 

 

WAT IS DE GEMEENTE? 

De Gemeente is het “Lichaam van alle ware gelovigen in Jezus Christus”, 

niet het gebouw waar mensen samenkomen. God heeft de plaatselijke 

Gemeente ingesteld (er zijn er duizenden van over de hele aarde) om ons een 

familie te geven waarbinnen we geestelijk kunnen groeien en waardoor we 

anderen met Zijn liefde kunnen bereiken. 

 

WAT IS HET DOEL VAN DE GEMEENTE? 

 

Waarom kwam Jezus naar de aarde? 

 

Lukas 19:10 ___________________________________________________ 

 

Matteüs 20:28 _________________________________________________ 

 

Matteüs 9:14 __________________________________________________ 

 

Het doel van de Gemeente is een uitbreiding van het doel van Christus zelf. 

De Gemeente is de praktische leefgemeenschap waar de gelovigen: 

 

a. God groot maken (aanbidden) – Over God leren zodat we Zijn leven 

zullen loven. 

 

 



b. Gemeenschap beleven – Voor elkaar zorgen en van betekenisvolle 

relaties genieten. 

c. Tot discipelen gemaakt worden – Toegerust in onze wandel met God en 

in onze vaardigheden om elkaar te dienen. 

d. Christus uitdragen – Het goede nieuws van het evangelie met anderen 

delen. 

In deze les zullen we aanbidding en gemeenschap behandelen. Discipelschap 

en Christus delen bekijken we in de volgende les. 
 

Wat is het (beschreven) doel van jouw Gemeente? Schrijf het hier op.  
 

Ons doel is: ___________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

(Het kan zijn dat je je discipel-maker of je voorganger hierover moet vragen) 
 

GOD AANBIDDEN 
 

In Psalm 122;1 staat dat David er zich in verheugde het huis van de Heer 

binnen te gaan. 
 

Wat moet onze houding zijn als we naar een eredienst gaan? _____________ 

 

 _____________________________________________________________ 
 

Waar moeten we ons op richten? 1 Kronieken 29:10-13 ________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

Gemeenschappelijke aanbidding is goed voor God en voor ons. Daarmee 

erkennen wij Zijn heerlijkheid, macht, grootheid en majesteit. We eren Hem 

als Koning en als Soevereine Heer die over ons regeert. Oprecht aanbidden 

is de troonzaal van de Koning binnen te gaan om Hem hulde te brengen en 

om ons in onze relatie met Hem te verblijden. Aanbidden is in contact staan 

met God, Hem ‘aanraken’, tot Hem bidden, aan Hem belijden, Hem 

toezingen, en op Hem reageren zoals Hij ons wordt voorgesteld in Zijn 

Woord. Het doel is om Hem iets te brengen, niet om wat van Hem te 

ontvangen.  

Ontvangen is het gevolg van geven. We moeten leren om op God te 

wachten, als we überhaupt zegeningen van Hem willen ontvangen. 
 

Wat moet volgens deze verzen, onze houding zijn als we op God wachten?  

 

Psalm 25:5 ___________________________________________________ 

Psalm 37:7 ____________________________________________________ 

 

Psalm 40:1 ____________________________________________________ 

 

Jesaja 40:31 ___________________________________________________ 

 

Aanbidding in de ware zin, vraagt om voorbereiding van je hart. Het gaat 

gepaard met wachten. Ook moeten je hart en gedachten van jezelf en anderen 

afgaan en op God en Zijn bijzondere persoon gericht raken. 

Gemeenschappelijke aanbidding is een voortzetting van datgene dat we door 

de week al hebben ervaren. 

 

AANBIDDING BEVAT OOK: 

 

Gods Woord 

Aanbidding bevat altijd het nadenken over (overpeinzen van) het Woord. Als 

preken en leren uit het Woord in de gezamenlijke dienst samengaan, brengt 

het deze focus. Een preek moet niet alleen maar informatie geven, maar moet 

ook ons bewustzijn van de grootheid van God aanscherpen en op die manier 

onze geest naar Hem opheffen. Om het meeste uit een boodschap te halen is 

het vaak goed om notities te maken. Maak gebruik van het “Boodschap 

Overzicht”. 

 

Hoe moeten we Gods Woord ontvangen? Kolossenzen 3:16 _____________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

Wat zal het resultaat zijn? ________________________________________ 

 

Zie ook Efeze 5:19 ______________________________________________ 

 

Muziek 

Om met de Geest vervuld te zijn is evenredig aan het vervuld zijn met het 

Woord van God en liederen van lof en aanbidding. 

 

Lees eens vluchtig over Psalm 119 en bemerk hoe David, in elk vers, zijn 

liefde voor God en Zijn Woord uitdrukt. Als wij Gods Woord ook zo 

doordenken, zullen we het gemakkelijk vinden om te aanbidden. 

 

Psalm 100:2 zegt ons om _________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 



Bedenk dat God onze toehoorder is en dat het Zijn hart verheugd als wij 

Hem samen eren en prijzen. Wij zijn hier om Hem te aanbidden. Elke 

gemeente heeft zo een eigen stijl van aanbidding, maar het doel is eender. 

Aanbidding is geen doelloze ervaring. We vieren het feit dat Jezus leeft; en 

onze zang, gebeden, herhaling en reacties zullen vol van blijdschap, 

uitbundigheid en vol van kracht zijn, omdat Hij leeft. Onze aanbidding zal 

Zijn levend zijn weergeven. 

 

Wat heeft Jezus beloofd aan hen die in Zijn Naam samenkomen? 

 

Matteüs 18:20 _________________________________________________ 

 

Kom, en verwacht om Hem te ontmoeten. 
 

GEMEENSCHAP 

 

SAMEN EENHEID  

 

Wat bad Jezus voor alle gelovigen? Johannes 17:20-23 _________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

Wat verlangde Paulus voor de gelovigen in Rome? 

 

Romeinen 15:5-6 _______________________________________________ 

 

De Satan zal er alles aan proberen om onze eenheid te verstoren. Wat 

beschermt ons  

 

tegen Satan? Johannes 17:11 ______________________________________ 

 

WE ZIJN LEDEN VAN ELKAAR  

 

Hoe wordt de Gemeente beschreven in 1 Korintiërs 12:27? ______________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Lees Romeinen 12:3-16. Vat samen waarmee dit gedeelte onze relatie binnen 

het lichaam van Christus vergelijkt. 

 

_____________________________________________________________ 

 

Kan een deel van het lichaam functioneren, losstaand van de rest van het 

lichaam,? 

1 Korintiërs 12:21 ______________________________________________ 

 

 

Wat gebeurt er in het lichaam als één lid lijdt? 

 

1 Korintiërs 12:26 ______________________________________________ 

 

Wat gebeurt er als één lid geëerd wordt? _____________________________ 

 

Toepassing 

 

Zou jij een lid moeten zijn van een Gemeente bij jou in de buurt? 1 

Korintiërs 12:12-13 

 

__________.  Ben jij lid van een Gemeente bij jou in de buurt? __________ 

 

(Zo niet, praat hier dan eens met je discipel-maker over.) 

 

AANVAARD ELKAAR 

 

Schrijf Romeinen 15:7 uit ________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

Oordeel elkaar niet (Romeinen 14:1,3,20,21) 

 

Trek niemand voor (Jakobus 2:9) 

 

Hoe moeten met elkaar omgaan? Romeinen 12:16 

 

We moeten ____________________________________________________ 

 

We moeten niet ________________________________________________ 

 

Wees verzoend Lees Efeze 2:12-14 

 

Wij allen waren niet __________________________________ met 

Christus. 

 

Nu, in Christus zijn we _____________________________ door zijn bloed.  

 

Christus is onze vrede, en heeft met zijn dood ________________________  

 

en heeft _______________________________________________________  

 

afgebroken. 

 

 

 



Wat moeten we doen om anderen te tonen dat we hen aanvaarden?  

 

Efeze 4:15-16 __________________________________________________ 

 

Wat is het resultaat? (v.16) _______________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Toepassing 

 

Moet jij misschien wat meer aanvaarding uitoefenen (of verzoening) met  

 

iemand? _______________ Zo ja, met wie? __________________________ 

 

EER ELKAAR  

 

Lees Johannes 13:1-17. Ook al was Hij hun Heer en God, toch gaf Jezus een 

voorbeeld toen Hij, als een nederige knecht, de voeten van Zijn discipelen 

waste. Hoe heb jij anderen geëerd, door hen te dienen? 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

Toepassing 

 

Moet jij misschien je houding tegenover iemand wijzigen? ______________ 

 

BEMOEDIG ELKAAR 

 

De Schrift leert ons om elkaar te bemoedigen. “Laten we opmerkzaam 

blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in 

plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, 

elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn 

komst ziet naderen.” (Hebreeën 10:24-25). 

 

Wat voor instructies geeft Paulus in 1 Tessalonicenzen 5:11? 

  

_____________________________________________________________ 

 

Hoe bemoedigt Paulus hen? 1 Tessalonicenzen 1:2-3; 2:19-20 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Waarom was Paulus zo bemoedigd door hen? 1 Tessalonicenzen 2:13 

 

 ____________________________________________________________ 

 

Wat heeft Paulus gezegd dat één van de hoofddoelen van de Gemeente was?  

Efeze 4:11-12 _________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

Gods Woord is de hoofdbron voor bemoediging. 

Toepassing 

Is er iemand die jij kunt bemoedigen? _______________________________ 

Bespreek met je discipel-maker hoe, en mogelijk met welk Bijbelgedeelte, 

die persoon bemoedigd kan worden. 

 

ELKAAR ONDERDANIG ZIJN 

 

Wie is het hoofd van de Gemeente? Efeze 4:15 _______________________ 

 

Voorbeelden van onderdanig zijn: 

 

� Jongeren aan oudsten onderdanig. (1 Petrus 5:5) 

� Leden onderdanig aan leiders. (Hebreeën 13:17) 

� Knechten onderdanig aan hun bazen. (Efeze 6:5) 

� Kinderen onderdanig aan hun ouders. (Efeze 6:1) 

� Vrouwen onderdanig aan hun mannen. (Kolossenzen 3:18) 

� Mannen onderdanig aan Christus. (Efeze 5:25-30) 

� Christenen onderdanig aan de regering. (1 Petrus 2:13) 

� Ieder aan iemand anders onderdanig. (Efeze 5:21) 

� Waarom moeten we elkaar onderdanig zijn? (Efeze 5:21)  

_____________________________________________________________ 

 



Toepassing 

Aan wie moet jij meer onderdanigheid tonen, denk je?_________________ 

_____________________________________________________________ 

 

ELKAAR DIENEN 

 

In Christus ben je vrijgemaakt, niet om te zondigen, maar om te dienen. 

(Galaten 5:13-14). Degenen die begrijpen dat ze aan zelf gestorven zijn en 

volmaakt zijn in Christus, zijn in staat om anderen te dienen vanuit de 

overvloed en het overstromen van hun juiste eigenwaarde. Mensen zonder 

Christus voelen zich gedwongen om op te scheppen over hun belangrijkheid 

door zich door anderen te laten dienen. 

 

Wat zou ons streven moeten zijn? Markus 10:42-45 ___________________ 

  

_____________________________________________________________ 

 

Wij tonen een dienstbare houding door praktisch de noden de geestelijke, 

fysieke, psychische en sociale hulp van anderen tegemoet te komen. 

(Matteüs 25:1-45). 

 

Toepassing 

Hoe heb jij je in een dienstbare houding aan anderen getoond? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

TOEPASSING  

De Gemeente is een gezin en ieder lid van dat gezin groeit naar 

volwassenheid toe. Samen vormen we een lichaam, en ieder is een onderdeel 

van dat lichaam. Om deze “Aan Elkaar-s” toe te passen, moet je leunen op 

de kracht van de Heilige Geest. Liefde is het onontbeerlijke ingrediënt en de 

kern van de vrucht van de geest. 

 

1 Johannes 2:10 zegt het zo: “Wie de ander liefheeft, blijft in 

het licht en komt niet ten val”. 

 

In een Gemeente die ‘verliefd is op God’ aanbidt Hem met vreugde 

en enthousiasme, wordt liefde getoond, de ander wordt hoger 

beschouwt dan zelf (Romeinen 12:10). Die Gemeente trekt nieuwe 

mensen aan, maakt God groot in de wereld (Handelingen 2:47). 

Dit is het soort omgeving waarin je zult groeien. Je zult in de 

volgende les leren te groeien als een discipel, en ook hoe je Christus 

kunt delen met anderen. 

 

 

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 ____________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 


