
DYNAMIC 
--- Discipel-maken --- 

Algemene Instructies voor Discipel-makers 

Gefeliciteerd! Je hebt je training beëindigd en bent nu klaar om anderen te 

trainen. 

Je staat aan het begin van het opwindende avontuur om anderen te 

beïnvloeden een discipel van Christus te worden. 

Je zult van de vreugde genieten als je gehoorzaam aan Christus bent door 

andere Christenen te helpen om in hun geloof en gehoorzaamheid te groeien. 

Het is Gods plan dat elke gelovige een discipel is. Je maakt een vitaal 

onderdeel uit van het wereldwijde werk dat Hij door Zijn volk wil 

volbrengen. Kan iets belangrijker zijn? 

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,…” Matteüs 28:19 

GODS STRATEGIE 

Gods strategie voor het bereiken van de wereld is dat wij discipelen maken 

door te evangeliseren en door ze te leren gehoorzamen. Wij moeten zelf ook 

gehoorzaam zijn door het Goede Nieuws verder te vertellen. 

Als je elke vier maanden 1 persoon traint (3 elk jaar) en die mensen 

reproduceren op dezelfde manier elke vier maanden vanaf de tijd dat ze hun 

training afmaken, dit is wat er kan gebeuren: 

Jaar Totaal 

1 7 

2 49 

3 343 

4 2401 

5 16807 

 

Als je deze sequentie volgt, krijg je reproductie. Zoals Matteüs 28:19-20 

uitlegt moeten wij gehoorzaam zijn in het gaan (evangeliseren) en in het hen 

leren gehoorzaam te zijn. Net als Paulus Timoteüs leerde te gehoorzamen, 

was hij daarom in staat andere trouwe mensen te leren gehoorzamen. Zij 

zouden dan op hun beurt anderen leren te gehoorzamen. Wij moeten 

hetzelfde doen.  

REPRODUCTIE IS DE SLEUTEL. Het begint langzaam, maar groeit snel 

als VERMENIGVULDIGING plaats vindt. 

Paulus  Timoteüs Trouwe mensen Anderen 

Ik                       Mijn discipelen Hun discipelen Anderen 

Houd bij wie je zelf traint en wie zij trainen. De sleutel tot reproductie is dat 

je de juiste mensen kiest die het dan weer door zullen geven en dan zou je 

met ze mee werken totdat ze het aan ten minste drie andere mensen hebben 

doorgegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORDELEN VAN HET TRAINEN EEN-OP-EEN 

DYNAMISCH DISCIPEL-MAKEN, EEN-OP-EEN: 

• Brengt het potentieel uit van de trainer en de discipel 

• Produceert mensen met wel uitgedachte persoonlijke overtuigingen 

• Bouwt zelf vertrouwen 

• Helpt de discipelen om te leren zichzelf duidelijk uit te drukken 

• Staat maximale deelname toe, en dat brengt meer motivatie 

• Geeft ze nieuwe ideeën omdat ze zich realiseren dat ze nieuwe 

vaardigheden krijgen en ze zullen daarom ook persoonlijke hulp 

welkom heten. 



• Omdat ze nauw samen werken kennen de trainer en de discipel 

elkanders  gedachten en gevoelens en dat geeft gelegenheid om 

elkaar te helpen met persoonlijke noden. 

• Een leider hoeft geen openbare spreker te zijn om succesvol te zijn. 

Bijna iedereen kan dit soort training doen. 

• De trainer weet meteen of de discipel echt aan het leren is. 

• Snelle reproductie. Een-Op-Een begint langzaam, met een paar 

mensen. Als een ieder zichzelf reproduceert is het potentieel om 

veel mensen zo toe te rusten ongeëvenaard. De massa’s van deze 

wereld kunnen alleen maar bereikt worden door reproductie en de 

Grote Opdracht kan zo vervuld worden. 

Bedoeling 

Het doel van Een-Op-Een Discipel-maken is dat de basale waarheden 

van het Christenleven geleerd en toegepast worden en dan weer 

doorgegeven worden aan anderen. 

Doelen 

1. Om de discipel te helpen een visie te krijgen voor evangelisatie en 

discipel maken. 

2. Om in de discipel een vertrouwen in de kracht van de Heilige Geest 

te leggen en richting voor een victorieus leven en in het delen met 

anderen. 

3. Om de discipel te helpen om zijn verhaal te vertellen. 

4. Om de discipel toe te rusten om een getuige te zijn in woord en 

daad. 

5. Om de discipel toe te rusten om anderen tot discipelen te maken en 

om zich te reproduceren.  

6. Om genoeg getuigende discipelen te maken zodat de hele 

samenleving het Goede Nieuws van Jezus Christus te horen krijgt.  

HOE SELECTEER JE EEN DISCIPEL? 

1. Bid. Vraag God om je naar de persoon van Zijn keuze te leiden. 

2. Daag de leden van je Life Group uit. 

3. Train diegenen die je tot de Heer brengt. 

4. Denk over vrienden in je geloofsgemeente. 

5. Een man traint een man en een vrouw traint een vrouw. 

 

HOE DAAG JE IEMAND UIT OM TOT DISCIPEL GEMAAKT 

TE WORDEN? 

1. Maak zelf contact. 

2. Vertel ze wat Dynamic Discipel Maken inhoudt.  

3. Vertel ze waarom deze training zo belangrijk is voor hen en hoe je 

er zelf geprofiteerd hebt. 

4. Vertel ze over jouw visie voor vermenigvuldiging om de wereld op 

deze manier te bereiken. 

HOE BEGIN JE 

1. Daag ze uit om voor negen weken mee te doen en vertel ze wat dat 

inhoud. (verantwoordelijk voor de wekelijkse taken, wekelijks 

samenkomen voor 1 tot 1 ½ uur om de lessen door te nemen). 

2. Probeer om de 9 lessen in negen weken af te krijgen. Leg meteen de 

datums waarop je elkaar zult ontmoeten vast en schrijf ze op je 

kalender. (Sommige mensen hebben meer tijd nodig. Denk eraan 

dat je doel niet is om alleen maar het studie materiaal te bestuderen, 

maar om jouw leven in het leven van die ander te gieten). 

3. Les een wordt anders gedaan als de volgende 8 lessen. Je discipel 

heeft de lessen materialen zelf nog niet voordat je samen komt, dus 

de les is nog niet gedaan. Volg de checklijst voor les 1 en als je de 

Bijbel studie begint, lees om de beurt het les materiaal en sla om de 

beurt de Bijbel verzen op en lees ze samen. Bespreek je antwoorden 

op elke vraag en laat je discipel de antwoorden opschrijven in zijn 

of haar boek. 

Voor de volgende 8 lessen zal de discipel de les af hebben voordat 

je samen komt. Je hoeft niet alles te lezen: je discipel heeft dat thuis 

al gedaan. Bespreek de vragen om er zeker van te zijn dat de 

antwoorden juist zijn (ze hoeven niet precies hetzelfde te zijn als de 

jouwe, maar ze moeten wel correct zijn en laten zien dat de vraag 

en de Schrift begrepen zijn.)  

4. Wees gevoelig voor de geestelijke noden van je discipel en pas elke 

waarheid op je beiden toe. Laat de discipel zien dat je relatie met 

God en de waarheden die je aan het leren bent je diep raken. 

5. Houd elkaar verantwoordelijk voor de toepassing van de waarheden 

die je leert. 

 

 

 

 



WANNEER KOM JE SAMEN? 

1. Kom samen op een tijdstip die beiden past. 

2. Probeer elke week op dezelfde tijd samen te komen voor 9 

achtereenvolgende weken. Mogelijk heb je meer dan een afspraak 

nodig om een les af te maken, speciaal met les 1. 

 

HANDLEIDING VOOR DISCIPEL MAKERS 

SPECIFIEKE HANDLEIDINGEN 

1. Bereid je voor op de les voordat je met je discipel samenkomt. 

2. Vul de checklijst in voor elke les. 

3. Voor de lestijd neem je 1 tot 1 ½ uur met als doel: 

• Het materiaal te begrijpen 

• Bij elkaar zijn en praten 

• Bidden 

4. Bid dat niets je tijd samen zal verstoren. 

5. Als je discipel niet naar de afgesproken samenkomst kan komen, 

bemoedig hem/haar aan om trouw te zijn. Als je discipel doorgaat 

niet te komen mag het nodig zijn om het discipelschap proces met 

die persoon te stoppen totdat ze klaar zijn om trouw mee te doen 

met de studies. Dit geeft jou de tijd om iemand anders tot discipel te 

maken. Bid voor je discipel. 

6. Als je denkt dat je discipel klaar is om iemand tot discipel te maken, 

daag hem/haar daartoe uit. Lees samen door de instructies en help 

hem/haar om een discipel te kiezen en om te beginnen met het 

discipelschap proces. Als je een volwassen Christen door dit 

materiaal aan het discipel-maken bent, zou die persoon al kunnen 

beginnen met zelf een discipel te maken voordat hij /zij alle lessen 

doorgenomen heeft. Bemoedig reproductie voortdurend.  

7. Daag je discipel uit om te blijven leren en groeien door Dynamic 

Delen te bestuderen met iemand anders. Er zijn talrijke andere 

gelegenheden om je discipel te ontwikkelen in de gemeente. 

ALGEMENE RICHTLIJNEN 

1. Geniet van je tijd samen; gebruik je tijd ook om God te prijzen. 

Wees liefdevol en ondersteunend op elke mogelijke manier.  

2. Praat vrijuit over je eigen tekortkomingen maar leg de nadruk op de 

toereikendheid van Christus. 

3. Bid regelmatig voor je discipel. 

4. Wees geduldig. Wees een bemoediger. 

5. Wees enthousiast. Je gemoedsinstelling is aanstekelijk. 

6. Vertel hoe God in je leven aan het werk is om je zelf een trouwere 

discipel en getuige te maken. 

7. Wees openlijk dankbaar als je God aan het werk ziet in iemand 

anders zijn leven. 

8. Wees eenvoudig in alles zodat je discipel bemoedigd zal zijn en het 

trainingsproces met iemand anders zal beginnen. 

 


