
 
 CHECKLIJST VOOR LES 8 

 
Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) 
 
VOORBEREIDING 
 
�  1.  Johannes 13:34-35 op kunnen zeggen. 

�  2.  Lezen en bestuderen van Efeze 1 t/m 6, 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 8, “Anderen Bereiken”. 

�  5.  Er zijn talloze manieren om het evangelie van Jezus Christus te 
vertellen. In deze training raden we aan een bestaand boekje te 
gebruiken, zoiets als: "Het Miniboekje God Persoonlijk Leren 
kennen" van Bill Bright* of "STAPPEN NAAR VREDE MET GOD" 
door Billy Graham+. Je discipel-maker zal voor deze boekjes zorgen.  
*bestel van Agape, 
www.agape.nl/index.php?option=com_wrapper@itemid=108 
+bestel van zakbijbelbond, www.zbb-gfg.nl/zbb-
gfg/beschikbare_talen/n/nedelands-bijbel 

 
SAMEN MET DE DISCIPEL-MAKER DOEN 

�  1.  Beknopt de hoofdpunten uit Les 7 doornemen. Nadruk leggen op het          
 belang van aanbidding en gemeenschap. Praat samen over de 
 toepassing. 
 
�  2.  Citeer Johannes 13:34-35. 

�  3.  Bespreek je Bijbelstudie en Gebedstijd en toepassingen of           
 gebedsverhoringen. 
 
�  4.  Bespreek de notities gemaakt van de preek. 

�  5.  Bekijk Les 8. Benadruk het uitdragen van Christus en het discipelen           
 maken van hen die Christus hebben aangenomen. 
 
�  6.  Leg uit hoe het evangelie uitgelegd kan worden d.m.v. het boekje: 
 Waarom Jezus?< 
 

 
 
 
�  7.  Bespreek je toekomstplannen, bijv. Dynamic Delen, Dynamic 
 Discipel-maken of andere bedieningen. Neem “Dynamic Delen, Een           
 Gelegenheid” samen door. 
 
�  8.  Neem de “Checklijst voor Les 9” door. “Voorbereiding” opdracht 
 moet gedaan zijn voordat de volgende keer wordt samengekomen. 
 
 Datum: ___/__/___, Tijd: __________, Plaats: __________________ 

� 9.  Sluit af met gebed, maak gebruik van de “Veel Gebed, Veel 
Kracht,  Veel Lof” gebedslijst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DYNAMIC 
--- Discipel-maken --- 

 
Les 8 

ANDEREN BEREIKEN 
 
In de vorige les hebben we over het doel van de gemeente geleerd in verband 
met aanbidding en gemeenschap. Laten we nu eens kijken naar het doel van 
de gemeente en haar product, n.l. discipel-makers. 
 
Discipelen-maken is een proces dat begint bij het aan anderen vertellen van 
Jezus Christus en het daarna voorthelpen in hun groei naar geestelijke 
volwassenheid, van hen die Hem hebben aangenomen. Als zij een ander naar 
Jezus Christus leiden en hem verder helpen dan zijn zij discipel-makers 
geworden. Toen jij Jezus Christus als je Redder aannam, begon je aan een 
levenslang proces van discipelschap. Nu is het tijd geworden dat je anderen 
tot discipel gaat maken. De gemeente is een gezin, geen weeshuis, en in een 
gezin waar meerdere kinderen zijn, helpen de ouderen de jongeren. 
 
WAT IS EEN DISCIPEL? 

 
Wat kenmerkt een discipel? 
 
Markus 1:17 ___________________________________________________ 

Johannes 1:41 __________________________________________________ 

2 Timoteüs 2:15 ________________________________________________ 

Johannes 14:21 _________________________________________________ 

Johannes 16:13-14 ______________________________________________ 

Efeze 5:18 ____________________________________________________ 

Handelingen 1:8 ________________________________________________ 

Je moet blijven groeien. Wat heeft God aan de gemeente gegeven waardoor  
 
je zult kunnen groeien? Efeze 4:11-12 ______________________________   
 
_____________________________________________________________ 
 
De voorganger en andere leiders zijn de voorbereiders van hen die willen 
leren om dienstbaar te zijn, zoals jezelf. 

 
CHRISTUS’ OPDRACHT 

“Jezus zei niet: ‘Hoe zou je willen gaan?’. Nee, Hij gaf opdracht en zij 
gingen. Zo worden discipelen gemaakt.”      Discipel Juan Carlos Ortiz 
 
Wat was het eerste dat Jezus zijn discipelen opdroeg? 
 
Markus 1:17 __________________________________________________ 
 
Wat waren Zijn laatste instructies aan Zijn discipelen? 
 
Handelingen 1:8 _______________________________________________ 
 
Als Zijn discipelen moeten wij ook getuigen van wat Hij voor ons heeft 
gedaan en het Goede nieuws aan hen vertellen die rondom ons zijn. Dit is 
één manier waarop we anderen kunnen dienen. 
 
“Gods woonplaats op aarde is niet in een gebouw gescheiden van de wereld, 
maar in mensen die de wereld ingestuurd zijn”.         Thomas Gillespie 
 
Lees Markus 5:1-20. Jezus bevrijdde een man die door demonen bezeten was 
en in graven leefde. Toen Jezus Hem achterliet smeekte de man dat hij met 
Hem mee mocht gaan, Jezus antwoordde dat hij naar huis moest gaan en aan 
zijn familie en vrienden vertellen over het nieuwe leven dat hij nu had. 
 
Wat zei Jezus dat hij zijn familie moest vertellen? (v.19) ________________ 
 
 _____________________________________________________________ 
 
Beschrijf beknopt het leven van deze man voordat hij Jezus ontmoette.  
 
(v.2-5)________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Wat deed Jezus voor hem? (v.6-13) ________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
 



Welke veranderingen had Jezus in zijn leven aangebracht? 
 
(v.15) _______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
De man ging naar huis en vertelde alles aan zijn familie. Hoe reageerde zijn 
familie daarop? (v.20) 
  
_____________________________________________________________ 
 
Jij bent ook bevrijd uit de overheersing van de Satan en ook jij hebt een 
verhaal te vertellen. Schrijf 1 Petrus 3:15 over. 
  
_____________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
GETUIG DOOR JOUW VERHAAL TE VERTELLEN 

 
Maak gebruik van de volgende workshop om samen te vatten wat God voor 
je gedaan heeft. 
 

“MIJN VERHAAL VERTELLEN” WORKSHOP 

 
Het doel van deze workshop is om je te helpen bij het opstellen van je 
verhaal en het doorgeven daarvan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOE “MIJN VERHAAL VERTELLEN” (EEN PERSOONLIJK 
GETUIGENIS) VOOR TE BEREIDEN 
 
Elk verhaal kan beter verteld worden als het goed georganiseerd is. Een goed 
voorbereid getuigenis, door de Heilige Geest bekrachtigt, kan elk moment 
benut en effectief gebruikt worden. Het moet ons verlangen zijn om Jezus 
Christus op zo’n heldere, aantrekkelijke en toch eenvoudige manier te 
presenteren dat degenen die het horen Hem ook willen leren kennen en ook 
weten hoe ze Hem persoonlijke kunnen aannemen. 
 
Het WEL en NIET van een Persoonlijk Getuigenis. 

 
WEL: 
 

1. Vraag de Heer om je wijsheid en leiding te geven bij de opstelling. 
(Jakobus 1:5-6) 

2. Maak gebruik van het volgende concept, dat bestaat uit 4 punten (bekijk 
ook het voorbeeld Werkblad) 

a. Maak duidelijk hoe je leven er uitzag voordat je Jezus Christus 
kende 

b. Leg uit hoe je Jezus Christus hebt leren kennen 

c. Vertel hoe je leven is veranderd nadat je Jezus Christus aannam 
(positieve veranderingen die Hij tot stand bracht, wat Hij nu voor je 
betekent). 

d. Geef een toepasselijk Bijbelvers. 

3. Leg nadruk op punt ‘c’ als je als kind een gelovige geworden bent. 

4. Gebruik de volgende tijden voor de 4 punten: (a) 10 seconden; (b) 20 
seconden; (c) 25 seconden; (d) 5 seconden. Punten (a) en (b) zijn 
geschiedenis. Als je die eenmaal neergeschreven hebt, zul je ze 
waarschijnlijk nooit meer hoeven te veranderen. Punt (c) moet actueel 
en fris blijven – wat Jezus Christus nu in je leven aan het doen is. 

5. Begin met een aandachttrekkende zin, en sluit af met een goede 
conclusie. Probeer een thema te handhaven. Wat voorbeelden zijn: 

Levensdoel    Ergens bij horen 
Gods Woord    Zekerheid van behoud 
Bevrijd van angst voor de dood  Bevrijd van angst voor het 
leven 
Bevrijd van Zelf   Innerlijke rust en vrede 
Levensvervulling   Gods liefde 
Goddelijke vergeving   Succes 



6. Beschrijf alles zodanig dat anderen zich in je verleden en heden zullen 
herkennen. Spreek over veranderingen in je gemoedsinstelling zoals: 
van apathie of haat naar liefde, van wrok naar zorg, van depressie naar 
blijdschap, van angst naar vrede en rust, van ongeduld naar geduld, van 
gebrek aan discipline naar beheerstheid. 

7. Bewerk het met zorg en herschrijf e.e.a. als nodig totdat je er tevreden 
mee bent. 

8. Leer het uit je hoofd en repeteer het regelmatig totdat het je gemakkelijk 
afkomt. 

 
NIET: 
 

1. Maak geen gebruik van christelijk taalgebruik. Vermijd woorden als: 
gered, bekeerd, veroordeeld, opnieuw geboren, zonde. Al hebben deze 
woorden ook een geweldige betekenis voor ons, ze worden vaak niet 
begrepen door ongelovigen. 

2. Gebruik niet al te veel woorden, wees puntig, leg niet te veel nadruk op 
hoe slecht jij wel was. 

3. Vermijd woorden als: schitterend, geweldig, heerlijk, fantastisch, enz. 

4. Noem ook geen kerkelijke richting, en al helemaal niet op een 
geringschattende manier. 

5. Spreek nooit negatief over iemand of over een groep. 

6. Geef zeker niet de indruk dat het christenleven een leven zonder 
problemen is. 

 
EVALUEER JE VERHAAL 
 
1. Wat is mijn thema? _________________________________________ 

2. Zal mijn openingszin de aandacht vangen? _______________________ 

 

Mijn leven voordat ik Jezus Christus aannam: 

1. Onthoudt, je moet een ongelovige aanspreken. Kan die aanhaken? Is het 
realistisch? 

2. Hoe ontdekte ik dat ik Jezus Christus nodig had? 

Hoe ik Jezus Christus aannam: 

 
1. Vertelde ik precies hoe ik Jezus Christus heb aangenomen? 

2. Zou een ongelovige hierdoor weten hoe die Jezus Christus kan leren 
kennen, en zou hiermee het verlangen worden gewekt om Hem aan te 
nemen? 

 
Mijn leven nadat ik Jezus Christus aannam: 

 

1. Heb ik eenvoudige en heldere illustraties gebruikt over de manier 
waarop Jezus Christus mijn leven heeft veranderd? 

2. Is het realistisch? Niemand is perfect ... jij ook niet. 

3. Blijkt er uit dat Jezus Christus kennen een groot verschil in mijn leven 
maakt? 

 
Toepasselijk Bijbelvers: 

 
Past het vers goed bij het thema van mijn verhaal? 
 
Als je dit verhaal met anderen deelt, zorg er voor dat: 

 
1. je dat doet met enthousiasme en in de kracht van de Heilige Geest; 

(Efezen 5:18) 

2. je ontspannen, natuurlijk en helder spreekt; 

3. je ongekunsteld bent, bijvoorbeeld niet steeds aan je neus zit, of je keel 
schraapt, en alsmaar ‘umm’ of ‘aah’ zegt; 

4. je geen beslissing voor Jezus Christus forceert. Onthoudt dit: mensen 
worden “door de Geest geboren” en niet door overtuigingskracht of 
logica, ook al kan God ze allebei gebruiken. 

5. je niet gaat preken. Presenteer je getuigenis en niet een ‘pruigenis’. Heb 
het over ‘ik’ niet ‘jij’. Onthoudt: het is jouw verhaal. 

6. je veel glimlacht! Vraag de Heer je een stralend gezicht te geven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“MIJN LEVENSVERHAAL” WERKBLAD 
 
VOORDAT IK JEZUS CHRISTUS AANNAM 
 
_____________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
  
HOE IK JEZUS CHRISTUS AANNAM 
  
_____________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

MIJN LEVEN NADAT IK JEZUS CHRISTUS AANNAM 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
  

_____________________________________________________________________________ 
 
TOEPASSELIJK BIJBELVERS 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

 
GETUIG DOOR JEZUS CHRISTUS VOOR TE STELLEN 

 
Er zijn talloze manieren om het evangelie van Jezus Christus te vertellen. In 
deze training raden we aan een bestaand boekje te gebruiken, zoiets als: “Het 
Miniboekje God Persoonlijk Leren kennen” van Bill Bright* of “STAPPEN 
NAAR VREDE MET GOD” door Billy Graham+. Je discipel-maker zal 
voor deze boekjes zorgen. 
*bestel van Agape, www.agape.nl/index.php?option=com_wrapper@itemid=108 
+bestel van zakbijbelbond, www.zbb-gfg.nl/zbb-gfg/beschikbare_talen/n/nedelands-bijbel 
 

LEES HET BOEKJE 

Zorg er voor dat je het boekje, dat je zult gebruiken, goed kent. Je discipel-
maker zal je laten zien hoe je ermee om moet gaan in een gesprek met 
iemand anders. 
 
De apostel Paulus vertelt over zijn bekering in Handelingen 22. Wat vroeg 
hij toen hij Jezus ontmoette? (v.8) 
 
_____________________________________________________________ 
 
Ieder zoekend mens moet kunnen begrijpen wie Jezus is. Dus als jij het 
evangelie brengt wees er zeker van dat je over Jezus praat. 
 
Niet iedereen met wie je praat, is onmiddellijk klaar om Jezus Christus als 
hun Redder aan te nemen. Maar diegenen die dat wel willen zullen hulp 
nodig hebben om te groeien.  
Wat was de tweede vraag die Paulus aan Jezus stelde? Handelingen 22:10 
 
 _____________________________________________________________ 
 
DISCIPELEN MAKEN 
 
Jezus Christus bekend maken is de eerste stap bij het maken van discipelen. 
Wat leer je een nieuwe discipel? Matt. 28:20 
 
 _____________________________________________________________ 
 
Ze zullen er lang over doen alvorens ze zich zullen kunnen richten naar alles 
wat Jezus heeft geleerd, maar jouw aandeel als hun discipel-maker zal ze 
helpen groeien. 
 

 

 

 

 

 



TOEPASSING 

 
Bestudeer het diagram hieronder en bespreek het met je discipel-maker. 
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PERSOONLIJKE GROEI 
Geef aan waar jij zit in dit proces. Hoe heb jij baat gehad bij jouw groei 
ervaringen tot dusver? 
 
 _____________________________________________________________ 
 
De volgende stap “Dynamic Delen” is bedoeld om je geestelijke groei verder 
te bevorderen. Je zult dan leren hoe je Jezus Christus voorstelt aan mensen 
die contact hebben gehad met je gemeente. Dit zal je beter toerusten en je 
zelfvertrouwen vergroten om het evangelie met anderen te delen. 
(Neem het blad door aan het slot van deze les: “Dynamic Delen, Een 
Gelegenheid”). 
 
Ga jij een Één-op-Één Dynamic Delen doen? ____________________ 
 
Neem e.e.a. met je discipel-maker door. 
 
 
 
 
 
 

 
GELEGENHEDEN OM TE GETUIGEN 

 
Wat kun je doen om een ongelovige vriend(in) met het evangelie kennis te 
laten maken? 
 
 _____________________________________________________________ 
(bijv. Vriendenfeestjes, evangelisatie vanuit de gemeente, enz.) 
 
Met wie zou jij nu het evangelie willen delen? ________________________ 
 
Heb je hulp nodig? _______________ Wanneer? ______________________ 
 
DISCIPEL-MAKEN GELEGENHEDEN 
 
In welke gebieden zou jij een nieuwe gelovige kunnen betrekken? 
 
 _____________________________________________________________ 
(bijv. Één-op-Één, Levengroep, Zondagschool, enz.) 
 
Waarom is het voor jou belangrijk om hen te helpen met hun geestelijke 
groei? 
  
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DYNAMIC 
--- Delen --- 

 

Een-Op-Een 
 

Een Gelegenheid 
 
De meeste Christenen zouden vandaag graag hetzelfde bovennatuurlijke, 
dynamische en vervullende leven willen ervaren als omschreven is in de 
brieven van het Nieuw Testament. Voor hen was het niet maar een 
toneelstukje, maar een invasie van hun leven door een nieuwe kwaliteit van 
het leven dat zij omschreven als Christus levend in hen. Datzelfde leven is 
ook voor ons beschikbaar als we Gods Woord volgen. 
 

GODS PLAN 
 

Het is Gods Plan dat iedere gelovige een getuige voor Hem is. Je bent een 
vitaal onderdeel van het wereld wijde werk dat Hij vandaag door Zijn volk 
wil doen. Is er iets belangrijker dan dat? 
 

GODS KRACHT 
 

Gods belofte, “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen 

jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en 

Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde” . Handelingen 1:8 
 

WAT OMVAT DYNAMIC DELEN? 
 
1. Het bestaat uit 6 training lessen die gebruikt worden door iemand om 

een ander te trainen.  
2. We komen een keer per week samen voor 2 uren om te praten, te 

oefenen, te bidden en samen naar een evangelisatie afspraak te gaan. 
 

WAAROM EEN-OP-EEN? 
 

1. Een-Op-Een is in de praktijk makkelijker door te geven. (Dat is de 

meest effectieve manier om iemand iets te leren.) 

2. Bijna iedereen kan dit soort training doen. Een man traint een man en 

een vrouw traint een vrouw. 

3. Het geeft de gelegenheid om je als leider te ontwikkelen. 

4. Het bouwt verantwoordelijkheid. 

5. Het helpt je in je toegewijding aan Christus als je het vertellen van het 

Goede Nieuws voordoet. 

6. Het geeft je gelegenheid om sterke Christelijke relaties op te bouwen. 

7. Er is ook flexibiliteit in de afspraken als je Dynamisch Delen samen 

doet. 

 
DE DOELEN VAN HET DYNAMISCH DELEN ZIJN: 

 

1. Helpt je een visie voor evangeliseren te geven. 

2. Helpt je vertrouwen in de Heilige Geest te stellen als Hij je kracht geeft 

en je stuurt in je getuigenis. 

3. Helpt je te leren om je eigen verhaal te vertellen. 

4. Het helpt je om een getuige voor Christus te zijn 

5. Het helpt je om effectieve nazorg voor nieuwe gelovigen 

6. Het helpt je om te beginnen anderen te trainen om getuigen te zijn (en 

zich te reproduceren)  

“Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door 

aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te 

onderwijzen” 

2 Timoteüs 2:2. 
 

WAT KWALIFICEERT JE OM IN HET DYNAMISCH DELEN MEE 

TE DOEN? 

 
1. Een verlangen om te groeien in je relatie met Christus 

2. Een genegenheid om te leren – van anderen en in de omgang met hen 

3. Het training boek te kopen 

4. De wekelijkse samenkomsten bijwonen 

5. De opdrachten volledig doen 

 

HEB JE STAPPEN GENOMEN OM VERDER TE GAAN MET HET 

DYNAMISCH DELEN? 

 

KAN IK JE DAARBIJ HELPEN? 

 

 

 



 

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: ________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

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 ____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

 


