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Dinamiese 
---Basis --- 

Sessie 1 
 

’N NUWE LEWE IN CHRISTUS 
 
 

Om Jesus Christus as jou persoonlike saligmaker aan te neem, is die 
begin van ’n ewige verhouding. Dit gee jou wonderlike potensiaal vir ’n 
opwindende lewe hier op aarde en in die hemel. 

 

 

1. Die ewige lewe is om God persoonlik te ken. 
 

“En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, 

en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.” (Joh 17:3) 

 

“ewige lewe” is meer as net ’n lang lewe; dis ’n heel nuwe lewe - die tipe 
lewe wat God het, met geen beperkings nie. God se liefde kan nie beperk 
word tot die waarde of liefdevolheid van ’n persoon of persone se liefde 
nie. 

 

Johannes 3:16 sê: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste 

Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie 

maar die ewige lewe sal he.” 

 

Op dieselfde manier, is Hy nie beperk in sy geduld, goedheid, vergifnis of op 
enige ander manier nie. 

 

Om die ewige lewe te hê, beteken dat jy die geleentheid het om ’n vol 
en betekenisvolle lewe te kan leef. 

 

Wat is die voordele om in die volheid van ’n nuwe lewe in te gaan? 
  

In hierdie sessie bespreek ons: 

Wat die ewige lewe is. 

Die voordele om Jesus Christus persoonlik te ken. 

Hoe jy verseker kan wees dat jy aan Jesus behoort. 
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2. Die voordele om Jesus Christus persoonlik te ken. 
Lees elke vers en verbind die korrekte gedagte daarmee.  
 

VERS Wat God vir my gedoen 
het. 

Hoe dit my bevoordeel. 

Romeine 5:8  God demonstreer sy liefde 

 vir my.                               
 Die ou dinge het 

verby gegaan, alles 
het nuut    

    geword. Kolossense 1:13,14 God het my verlos van 
die koninkryk  

van die duisternis.

  Ek is gelukkig. 

2 Korintiërs 5:17 Ek is ’n nuwe skepsel.     As ’n sondaar, het 
Christus vir my 
gesterf. 

  

  

  

  

  

 gesterfgesterf. 

Openbaring 3:20 Christus het in my lewe 

gekom.                             
 Ek sal nie verlore 

gaan nie. 

Hebreërs 13:5 Christus sal my nooit 

verlaat nie.                     
 Oorgeplaas in die 

koninkryk van sy 
Seun. 

Johannes 10:28 Jesus gee die ewige lewe   Hy bring my tot God. 

1 Petrus 3:18 Christus het vir my sonde 

gesterf.                             
 Ek kan gemeenskap 

met Hom hê. 

 

Al hierdie voordele is die gevolge van God se liefde; ons kan dit ontvang deur 
ons geloof in Hom te stel. 

Soek Efesiërs 2:8, 9 op en vul die woorde in. 
 

“Want uit _____________ is julle gered, deur die ______________ en dit 

nie uit julleself nie; dit is die ________________________ van 

____________ nie uit die _________________________ nie, sodat 

niemand kan roem nie.”
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Saligmaking is moontlik deur geloof te hê in  

(Ondertreep die regte antwoord.) 
1. Wat jy kan doen 

2. Wat Jesus Christus kan doen 

3. Wat jou kerk gedoen het 

4. Wat jou ouers gedoen het 

 
3. HOE KAN JY VERSEKER WEES JY BEHOORT AAN JESUS CHRISTUS? 

Lees Johannes 3:16 
Wat was Jesus se motief?  ________________________________________ 

Wat het HY gedoen? ___________________________________________ 

Wie gaan voordeel trek? ________________________________________ 

Wat gaan hulle hê? ____________________________________________  

Lees Openbaring 3:20 
Een manier om geloof in Christus te toon   

_____________________________________________ 
Wat is jou verantwoordelikheid?    

Wat is Jesus se verantwoordelikheid?   

Het jy Jesus in jou lewe in geneem? Waar is Hy nou? ____________________ 
 

_______________________________________________________________ 

As jy nie verseker is van jou saligmaking nie, kan jy verseker wees deur Jesus  

Christus nou in jou lewe te ontvang, deur net te belei en te glo. 
 

Bid dan nou die volgende voorgestelde gebed. 
 

Jesus Christus, ek is vol sonde en kan myself nie red en skoon was nie. Dankie 
dat U op die kruis vir my sonde gesterf het en ek vra dat U my sal skoon was in 
u bloed en in my sal kom woon. Ek neem U nou aan as my Verlosser en 
Saligmaker en laat U in beheer wees van my lewe dat ek die ewige lewe kan 
beërwe en voluit kan lewe, want ek behoort nou aan U. My lewe is nie meer 
myne nie, maar U s’n. In u heilige Naam.  AMEN 
 

Het jy Jesus Christus nou ontvang in jou lewe? _________________________  
  

Curare
Sticky Note
....u s'n.

Curare
Sticky Note
TO BE IN LINE WITH THE REST OF THE TEXT EACH SENTENCE (1 - 4) NEEDS A FULL STOP



4  

  

Deur waste outoriteit weet j:y dit? __________________________________ 
 
Lees 1 Johannes 5:10-13 
Wie gee die ewige lewe? (v.11) _____________________________________ 

Waar kan ewige lewe verkry word?  (v.11) ____________________________ 

Wie het die ewige lewe? (v.12) _____________________________________ 

Wie het nie ewige lewe nie? (v.12)    

 
______________________________________________________________________________ 

 
Om nie God se getuienis te glo rakende Sy seun nie is om Hom wat 
te noem? 
God is ‘n ___________________. (Sien vers 10) En is Hy? _______________ 
 

(Trek ‘n lyn deur die verkeerde woorde.) 

“Dit het Ek geskrywe aan julle wat (hoop in, wonder in, werk in, voel dalk 

in, glo in) die Naam van die Seun van God, sodat julle (kan wonder dat, 

kan voel dat, kan weet dat, kan hoop dat) julle die ewige lewe het en kan 

glo in die Naam van die Seun van God” (1 Joh 5:13) 

 

Weet jy dat jy die ewige lewe het? ________________________________ 
 

OP JOU EIE 
 

1. Lees die storie vn Nikodémus in Johannes 3:1-8 
2. Memoriseer die volgende vers. 
 

“En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en die 

lewe is in Sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van 

God nie het nie, het nie die lewe nie” (1 Joh 5:11, 12) 

 

Hoe kan ek oorwinning kry oor die dinge wat probeer om my te verhoed om 
my nuwe lewe te leef? Ons sal dit bespreek in ons volgende sessie. 
 

Ons volgende sessie is NUWE LEWE IN OORWINNING 
 
Tyd __________ Plek ___________________ Datum ________________ 
 

Slotgebed. 
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Dinamiese 
--- Basis --- 

Sessie 2 
 

’N NUWE LEWE IN OORWINNING 
 

Hersiening: 1 Johannes 5:11, 12. ______ Soek op na korrekte memorisering. 
 

Jy het ‘n nuwe lewe in Christus begin, ‘n lewe met oneindige potensiaal 
indien dit in God se wil is. Maar daar kan kortsluitings en gebreke wees in 
jou nuwe lewe saam Christus deur weer sonde te doen. 

 

1. WAT IS SONDE? 

Sonde is wat ons wil doen en wat teen God se wil is. Sonde is ‘n houding 
van rebellie teen God se wette. Om te lieg, te bedrieg, te verneuk, ens.  is 
voorbeelde van so ‘n rebellie. 

 

Voordat jy God in jou lewe ingeneem het, het sonde jou verhoed om ‘n 
verhouding met God te kan hê. Lees Efesiërs 2: 1-5. Antwoord dan die 
volgende vrae. 

 

Wat was jou geestelike toestand? (v.1) ___________________________ 

Wie het jou lewe beheer? (v.2) ________________________________ 

Wat was jy as mens? (v.3) _______________________________________ 

Nou dat jy Christus ontvang het, deur Sy genade, wat het nou met jou 
gebeur?  
(vv. 4, 5) _____________________________________________________ 

 
 

Wat is die uiteinde van sonde in jou lewe? Lees en bespreek die volgende 
verse. 
*Romeine 6:23; *Romeine 2:8, 9; *Psalm 66:18; *Johannes 8:34 

In hierdie sessie word bespreek: 

1. Wat is sonde? 
2. Hoekom sondig ons? 
3. Dat Jesus Christus God se genesing vir sonde is. 
4. Hoe pas ons God se metode vir sonde toe? 
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2. HOEKOM SONDIG ONS? 

God het vir ons ‘n vry wil gegee om gehoorsaam of ongehoorsaam te wees 
aan Hom. (Rom 6:12, 13). Sonde verhoed Christene om ‘n verhouding met 
God te bou. Dit vat tyd om te groei en te dink en te leef soos God wil. Ons 
verstand en gedagte moet heeltemal vernuwe word. (Rom 12:12). 
 

Sonde en versoekings is algemeen bekend by elke mens. Wat is die primêre 
areas van versoeking? 
1 Johannes 2:15, 16 ______________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

Is veroeking sonde? Hebreërs 4:15 __________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 
 

Wat kan ons doen om die versoeking tot sonde te vermy? 
1 Korintiërs 10:13    
 

_______________________________________________________________ 
 

Wat doen God in jou lewe om ‘n weg te baan om die versoeking van sonde 
 

te vermy? Fillipense 2:13 ___________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
Lees Romeine 6:1, 2. Hoekom moet ons as Christene nie aanhou sondig nie? 

_____________________________________________ 

3. JESUS CHRISTUS IS GOD SE GENESING VIR ALLE SONDE 
Die doel van Jesus Christus se dood was: 

  a) om ons na God te bring? 

  b) om te betaal vir ons sondes. (1Pet 3:18) 

Lees die volgende gedeelte: 

“En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van   julle 

vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade 

vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, 

uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te nael,” (Kol 2:13, 14) 
 

Vir hoeveel van jou sondes het Christus gesterf? (Kol 2:13, 14) (bo) ______      
 

“Alles beteken “Alles” – die sonde van die verlede, hede en die toekoms. Nou 
dat jy Christus in jou lewe in geneem het en ontvang het, is jy heeltemal   
skoon 
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gewas en vergewe. Nou dat jy weet jy is vergewe, hoe gaan dit jou lewe 
raak? 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 

4. HOE OM GOD SE METODE TOE TE PAS TEEN SONDE 

Onthou jy is totaal skoon gewas en vergewe van alle sonde omdat Jesus 
Christus op die kruis gesterf het vir jou. Maar jy moet volhou om God 
daagliks te dien in gees en waarheid en ook jou sondes gereeld te bely en 
om vergifnis te vra. 

 

As ons, ons sondes bely, wat sal Jesus Christus doen? (1 Joh 1:19) 
_______________________________________________________________ 

“bely” beteken ‘om saam met God te stem oor sonde’! 
1. Saamstem dat dit sonde is. 

2. Dank God dat Hy jou alreeds vergewe het. 

3. Verander jou verkeerde houdings. 

4. Laat God toe om jou te versterk om te verander in jou optrede. 

5. Eis jou vergifnis as geloofsfeit en lewe ‘n skuldvrye lewe. 

Soos jy jou sonde bely en vergifnis vra, sal jy in oorwinning teenoor sonde 
leef. 

 

OP JOU EIE 
Gaan sit en maak ‘n lys van dinge in jou lewe wat teen God se wil is. Bely 
dat dit sonde is. Skryf 1 Johannes 1:9 bo-oor jou lys. Dank God dan vir jou 
vergifnis en lewe volheid in oorwinning en vry van sonde. Skeur jou lysie op 
ná jou belydenis dat jy skoon gewas is, want dit was net tussen jou en God. 

 
1. Lees Psalm 32 

 Hoe het Dawid met sy sonde afgereken? 
 
 
 

 

 Hoe het hy gevoel voordat hy bely het? 
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 Hoe het hy ná sy belydenis gevoel? 
 
 
 
 

2. Lees Lukas 15:11-32. Wat sê dit in die verse hoe God met ons afreken? 
 
 
 

3. Memoriseer die volgende vers:1 Johannes 1:9 
 

“As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die 

sondes te vergewe en ons van alle ons ongeregtigheid te reinig.” 

 (1 Joh 1:9) 

Hoe kan ek die krag kry om my nuwe lewe te lei? 

ONS VOLGENDE SESSIE:  NUWE LEWE MET RAG 

 
Tyd  Plek  Datum    

 

Slotgebed. 
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Dinamiese 
--- Basis --- 

Sessie 3 
 

NUWE LEWE MET KRAG 
Hersiening: 1 Johannes 1:9 __________ Soek op na korrekte memorisering. 
Die Christelike lewe is ‘n wonderbare lewe, so wonderbaar dat dit eintlik 
menslik onmoontlik is om dit so te kan lewe. Maar omdat God die Heilige Gees 
gestuur het om in ons te woon, is dit moontlik om ‘n Christelike lewe uit te 
leef. Wat ‘n wonderlike avontuur. 

 

1. JOU NUWE POTENSIAAL AS NUWE SKEPSEL 

Lees 2 Korinthiers 5:17. As nuwe skepsel, wat is in die verlede? ___________ 
 

______________________________________________________________ 

Noem ‘n paar van jou optredes en houdings wat nou tot die verlede behoort  
 

______________________________________________________________ 
 

Watter veranderinge het jy opgelet in jou nuwe 

lewe? ________________________________________________________  
 

Al die sigbare veranderinge is tekens dat jy ‘n nuut gebore kind is. Jy is vry 

van sonde en skoon gewas deur die blood van Jesus op die kruis. Lees 

Romeine 6:6, 7 

Wat is gekruisig?    
 

Wanneer?     
 

Hoe?     

Lees Romeine 6:11-13. Hoe moet ons nou ons lewens sien? (v.11) 
 

  en    
 

In hierdie sessie bespreek ons: 
Nuwe potensiaal as skoon gewaste kind 
Nuwe kragbron – Heilige Gees 

Hoe om met die Heilige Gees te wandel 
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Die sleutel tot Vryheid van sonde is om te glo dat Christus aan die kruis 

gesterf het vir ons sondes. Maak dit jou keuse om ‘n sondevrye lewe te 

leef in Christus. 

2. JOU NUWE KRAGBRON – DIE HEILIGE GEES 
 

Wanneer jy Christus as jou redder ontvang, sal die Heilige Gees, wat God is 
 (1 Kor 2:11-12), jou verhouding met God verseël (Ef 1:13) en verewig met 
jou wees (Joh 14:16-17). 

 

HOEKOM HET DIE HEILIGE GEES GEKOM? 
 

Lees elke vers en verbind met die regte Bybelverwysing. 

 
____ Johannes 16:8 a. Hy sal julle in die hele waarheid lei        
        en toekomstige dinge aan jul wys. 

 
____ Johannes 16:13 b. Om eer te bring aan Jesus. 

 
____ Johannes 16:14 c. Julle sal krag ontvang en my getuie wees. 

 
____ Romeine 8:16 d. Hy sal die wêreld oortuig van sonde en 
          van geregtigheid en van oordeel. 

 
____ Handelinge 1:8 e. Om ons te verseker ons is sy kinders. 

 
Wat is ‘n getuie?    

 
Watter vrugte (karakterkwaliteit) vorm die Heilige Gees in ons?  

(Gal 5:22, 23) __  

______________________________________________________________ 
 

Begeer jy die kwaliteite in jou lewe?    

Wat moet jy doen om die kwaliteite in jou lewe te te kry? (Joh 15:4, 5) 
 

____________________________________________________ 
 

EVALUEER JOU GEESTELIKE TOESTAND 
 

NIE-CHRISTEN – 1 Kor 2:14 Die natuurlike mens neem die dinge van die Gees 

van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid. 
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NUUT GEBORE-CHRISTEN – 1 Kor 3:1,2 Ek kon met julle nie spreek soos met 

geestelike mense nie, maar soos met die vleeslike, soos met klein kinders in 

Christus. En ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle 

was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie; 

 
GEESTELIKE CHRISTEN – 1 Kor 2:15 Die Geestelike mens beoordeel wel alle 

dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie, 

 
S-  Self is in beheer S- Self is in beheer        C- Christus in 

die lewe en in Beheer  

C- Christus is buite die C- Christus in in die lewe S- Self staan onder 

persoon se Lewe maar word geïgnoreer en Heilgie Gees 

  vorm 

 

  
            

           S 
 

C 

 

 

S 

               C 

 
 

 C 

                 S 

self in beheer self in beheer Christus in beheer 
 

Watter sirkel pas by jou lewe? 
 

* Uitgehaal en aangepas uit die boekie “Het U al die wonderbaarlike Geesvervulde 

lewe ontdek?” deur Bill Bright. Lees die boekie vir meer inligting. 
 

3. HOE OM GELEI TE WORD EN BEKRAGTIG TE WEES 
DEUR DIE HEILIGE GEES. 

1. BELY – alle bewuste sonde (Ps  66:18) 

2. GEE OOR – elke deel en aspek van jou lewe aan Christus 

(Rom 6:12, 13) 

3. VRA – Die Heilige Gees om jou te lei en te versterk. 

Ons weet dit is God se wil, want Hy het dit in Sy woord beveel om gevul te 

word met die Heilige Gees. 

“Moenie dronk word van wyn nie – daarin is losbandigheid; maar word 

met die Gees vervul”. (Ef 5:18) 

4. Vra – Sy belofte in alles geloof. Hy het gesê Hy sal enige 
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gebed beantwoord wat ooreenstem met sy woord en wil. 

Lees 1 Johannes 5:14, 15 
 

Is dit God se wil dat jy deur die Heilige Gees gelei word?   
 

As jy Hom vra om aan die stuur te staan van jou lewe, sal Hy?   
 

Hoe weet jy dit?    
 

Om die Geesvervulde lewe te leef, is om te lewe met Christus se 

bonatuurlike krag in jou in geloof te leef, deur die krag van die Heilige 

Gees. 

Die volgende gebed is een manier om God in geloof te vra om aan die 

stuur te wees van jou lewe. 
 

“Liewe Vader, ek het teen U wil gesondig deur my eie lewe te lei. Dankie 

dat U my sonde vergewe het. Ek vra U om nou beheer te neem oor my 

lewe. In die geloof vra ek nou die krag van die Heilige Gees en sy leiding. 

Ek dank u vir die regte pad waarop U my lei.” 
 

Het jy die Heilige Gees gevra om jou te vul en te versterk?    
 

Glo jy nou Hy is in beheer van jou lewe?    
 

Hoe weet jy dit?    
 

OP JOU EIE 
1. Leef die week met ‘n kragtige geloof van die Heilige Gees. Wees 

versigtig om nie weer beheer te neem nie. En as jy het, pas punt nr. 3 toe 

en hou aan om Christus eerste te stel en te vra dat Christus in beheer moet 

wees in jou lewe. 
 

2. Memoriseer die volgende vers; 

“Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het 

veby gegaan, kyk dit het alles nuut geword” (2 Kor 5:17) 

 

Hoe vorm ons ‘n balans in ons Christelike lewe? 
 

Ons volgende sessie is NUWE LEWE MET BALANS 
 

Tyd  Plek  Datum    
 

Slotgebed. 
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Dinamiese 
--- Basis --- 

Sessie 4 
 

NUWE LEWE MET 
BALANS 

Werk deur die volgende: 2 Korinthiërs 5:17 _______ Gaan na of jy reg 
gememoriseer het. 

Kommunikasie 
 

Kommunikasie is belangrik om enige goeie verhouding te vorm. As ‘n 

Christen het ons die Heilige Gees wat ons versterk om ‘n gehoorsame lewe 

te lei. 
 

 

1. LOOF EN PRYS GOD DEUR GEBED 
 

Om God te loof, beteken jy erken God is belangriker as enige iemand of enige 

iets in die lewe, want Hy alleen is waardig. 

 

PRYS 

God vind behae in die sy mense wat hom prys. 

Lees Psalm 33:1-3 Wat sêdie verse van “prys”? 

__________________________________________________________________________________________ 

Met God  Met Mense 

In hierdie sessie leer ons hoe om ‘n gebalanseerde lewe te 
leef: 

1. Loof en Prys God deur gebed 

2. Leer van God deur gereelde Bybelstudie 

3. Samesyn en groei in God se famillie 

4. Deel ons nuwe lewe met ons medemens 
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Die hele wêreld verklaar God se goedheid en grootheid. Dus - waarom 

moet jy Hom prys? (Ef 1:3) _______________________________________ 

GEBED 
Oor watter dinge moet ons God raadpleeg? (Fil 4: 6) 

   

  ______________________________________________________________  

 

Hoekom is dit belangrik om danksegging te gee? ______________________ 

  
 

God wil nie hê ons moet benoud of paniekerig raak oor enige iets nie. Wat 
is sy begeerte vir ons? 
(Fil 4:7) _______________________________________________________  

 

Wat is die doel van gebed in Johannes 16:24? ________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

God is lief vir jou – jy is sy kind. Hy wil hê jy moet na Hom toe kom met 

alles wat jou bekommer. Is daar enige iets waaroor ons nou saam kan bid? 
 

Kom ons stop vir ‘n oomblik en bid oor ons bekommernisse. Kom ons begin 

deur Hom te prys vir wie Hy is. 
 

2. LEER VAN GOD DEUR GEREELDE BYBELSTUDIE 

Soos enige liefdevolle Vader, wil God hê dat ons by Hom moet leer. Sy weë 

is soveel beter as ons eie wat dit moeiliker maak om sy gedagtes te verstaan. 

Dit vat tyd en moeite. 
 

Lees Romeine 12:2 
 

Wat moet ons nie wees nie? ______________________________________ 

 

Wat moet ons wees? ____________________________________________ 
 

Hoe? _________________________________________________________ 
 

Wat sal die eindresultaat wees? ___________________________________ 

 
     ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Is dit jou begeerte?    
 

God se woord, die Bybel, is ‘n handleiding vir ons amal om nuwe gedagtes te 
vorm om sodoende God se waarheid te dink en te leef 
Lees 2 Timoteus 3:16, 17. Beskryf die vier voordele om die Bybel te 
bestudeer. 

 

1. __________________________ 2. ______________________________ 
 

3. __________________________ 4. ______________________________ 

 

Jy sal die Bybel gereeld wil lees en bestudeer. Begin vandag en lees een 

hoofstuk van die Evangelie van Johannes elke dag.   

 

3. SAMESYN EN GROEI IN GOD SE FAMILIE 
 

God wil hê ons moet saam ander Christene die samekoms geniet as deel van sy 
familie. 
Hebreërs 10:24-25 sê dat ons nie moet __________________________ nie. 

 

   ______________________________________________________________ 
 

Hoe gaan jy voordeel trek saam ander Christene?    
 
  ______________________________________________________________ 
 

Indien jy nog nie aangesluit het by ‘n bidgroepie nie, moet jy so gou 
moontlik aansluit by enige kerk of instansie wat in die ware God en sy woord 
glo en dit uitdra. DIt inspireer jou om vol te hou in jou nuwe lewe saam 
met  God. 

 

GROEI TESAME 

Neem nou die volgende stap om te groei deur die kennis van God se 

woord. Oorweeg dit om volgende week oor te gaan na die Een-tot-Een-

Dinamiese- Dissiplinekursus. Iemand sal beskikbaar wees om jou te spreek 

en te help. 

Hoekom moet ons hardwerkend wees? (2Tim 2:15) Skryf die vers uit 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
  

Curare
Sticky Note
FULL STOP

Curare
Sticky Note
INSERT met

Curare
Sticky Note
FULL STOP



16  

4. DEEL ONS NUWE LEWE MET ONS MEDEMENS 
 

Jy begin nou sin maak uit al die nuwe dinge wat jy geleer het en verstaan 
waaroor dit alles gaan en wat nou aan jou behoort in jou nuwe lewe in 
Christus. Wat is van die veranderings wat jy opgemerk het sover in jou 
lewe? 

 

 

 

Is dit veranderinge wat jou familie en vriende ook kan geniet in hulle lewe? 
 

 

 

Benewens die feit dat hulle ook die plesier kan hê om Jesus Christus 
persoonlik te kan ken, hoekom moet jy ook met hulle die woord van God en 
al jou ervaringe deel?  
 

(Hand 4:12) ___________________________________________________ 
 

Van wat is ons gered? ___________________________________________ 
 

As jy Jesus Christus volg, wat gaan Hy vir jou doen? 
 

(Mark 1:17) ___________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 

Wie sal jy graag wil saam bring /uitnooi na ons lewensgroeigroep of ander 
kerklike aktiwiteite om die woord van God en sy waarheid te kan hoor en 

 

Ervaar? _______________________________________________________ 
 

Wanneer gaan jy hulle kan bring? __________________________________ 
 

Het jy hulp nodig daarmee? _______________________________________ 
 

Memoriseer die volgende vers; 2 Timoteus 2:15 

“Let jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat 

hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny”. . . 

 
SLUIT IN GEBED!! 
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DINAMIES 
--- Dissipline --- 

EEN-TOT-EEN 

 

‘N GELEENTHEID 
 

Meeste Christene wil vandag ook graag daardie bo-natuurlike dinamiese 

gevulde lewe ervaar wat in die woord van die Nuwe Testament beskryf 

word. Dit was vir hulle nie maar iets gerings nie, maar ‘n belangrike deel 

van hulle lewens met ‘n nuwe kwaliteit van lewe wat beskryf word as 

“Christus- lewe in hulle”. 

 
Om die nuwe kwaliteitlewe te ervaar, hou direk verband met ons reaksie 

op God se woord. In die storie van die saaier, illustreer Jesus dat mense op 

vier maniereop sy woord kan reageer. Lees Matteus 13:3-9 en 18-23. 

 
Watter grond sal jy wil hê moet jou lewe verteenwoordig? 

 
Dinamiese Dissipline is ‘n geleentheid wat jou help om ‘n standvastige 

en groeiende wandel saam met Jesus te ontwikkel in die krag van die 

Heilige Gees, en om te leer om dit ook aan ander te kan  oordra . 

 

WAT IS DINAMIESE DISSIPLINE 

 
1. Dit is ‘n reeks wat geskep is om jou te help om te groei in jou liefde vir 

God en vir ander. 

 
2. *Dit bestaan uit nege een-tot-een- sessies waarin een persoon jou leer 

om weer ‘n ander persoon te leer en op te lei. 

 
3. *Daar sal een maal ‘n week bymekaar gekom word vir so uur-, uur-en 

–‘n half- sessies om met mekaar Bybelse hoogtepunte  te deel en om 

saam te bid vir ons werk wat ons in Jesus doen. 
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HOEKOM EEN-TOT-EEN? 
 

1. Kortliks is een-tot-een- dissipline makliker leerbaar en om weer na ‘n 

volgende persoon oor te dra. 
 

2. Omtrent enige iemand kan een-tot-een- opleiding gee. ‘n Man lei ‘n 

man op en ‘n vrou ‘n vrou. 
 

3. Dit het die potensiaal om jou om as ‘n leier te ontwikkel. 
 

4. Dit maak ook dat daar meer kennis geneem word van jou. 

MAAK JOU EERSTE AFSPRAAK 
DIE DOELSTELLINGS VAN DINAMIESE DISSIPELMAKING IS OM: 
1. Jou te help om in jou verhouding met God te groei, en om sy krag te 

ervaar. (Ef:16, 17) 
 

2. Jou te help om ‘n beter begrip van God se woord te hê en om jou 

gebedslewe te versterk. (Ps 1:2, 3; Kol 4:2) 
 

3. Jou te help om ‘n sterker Christelik verhouding met ander 

te hê. (1Tes 3:12) 

 
4. Jou te help om antwoorde op jou vrae te kry rakende die Christelike 

lewe.  (Hand 17:11) 
 

5. Jou te help om ‘n goeie fondasie vir jou lewe te kry en om te leer hoe 

om dit ook aan ander oor te dra. (2 Kor 5:18) 
 

WAT WORD VAN MY VEREIS OM BETROKKE TE RAAK BY DINAMIESE 
DISSIPELMAKING?  
Bloot net ‘n begeerte om in jou verhouding met Christus te groei.  

 

1. ‘n Leerbare gesindheid om van ander te leer en ‘n gewilligheid om met 
ander om te gaan.  

2. ‘n Toegewydheid om weeklikse sessies by te woon en die 
opleidingsmateriaal te koop. 

 

3. ‘n Toegewydheid om tak te voltooi.  
 

IS JY BEREID OM JOU BIDDEND TOT HIERDIE BETROKKENHEID TE 
VERBIND?  
 
Ek sal jou op _______________terugbel vir jou antwoord
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DINAMIES  
--- Basis --- 

LEIERSGIDS 

 

Jy het die geleentheid op beloning om 'n jong Christen se geloof in, en wandel 

met Jesus Christus te help vestig. Soos hulle ‘n Nuwe Lewe begin, sal jy die 

vreugde hê om te sien hoe hulle in volwassenheid toeneem en 'n ware 
dissipel van Jesus Christus word. Dit is een van die belangrikste bedieninge, 
omdat dit die essensie van die Groot Opdrag is. In Matteus 28:18-20 staan 
daar: 
"Gaan dan heen, maak dissipels". Dit gaan verder om te sê hoe ons dissipels 
maak “...en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het." Christus 
self het jou bediening die gesag gegee, en Hy het belowe om daar te wees om 
jou toe te rus. 
 
Die apostel Paulus stel dit so in Kolossense 1:28,29: 
"Hom verkondig ons, tewyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle 
wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Cristus Jesus voor te stel; 
waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag.”  
 
Ons rol is om ywerig in die onderrig en opleiding van ons dissipels te wees. 
God se deel is om ons toe te rus en die dissipel te laat groei. Hy sal ons 
gebruik as ons getrou ons deel doen. 

 
DOELWITTE VIR EFFEKTIEWE OPVOLG  
 
Jy sal effektief in jou tye saam met hierdie jong Christen wees as jy duidelik 
verstaan wat dit is wat jy hoop om te bereik . 
Die doelwitte vir hierdie vier sessies is : 
1. Om die persoon te help om die basiese waarhede te verstaan wat God se 
Woord leer waarvolgens ons moet lewe. 
 

2. Om die persoon te help om sy / haar geloof in God se Woord te plaas en te 
leer om volgens God se beginsels te leef. 
 

3. Om die persoon te help om ‘n vriendskap met jou en ander Christene te 
ontwikkel. 
 

4. Om die persoon te help om tot volwassenheid te kom en tot doeltreffende 
diens vir onse Here, soos hulle ook ander mense in die Dinamiese Basis begin 
onderrig. 



 

DIE OPSTEL VAN JOU EERSTE AFSPRAAK 
 
As jy die voorreg gehad het om die evangelie met iemand te deel om hom tot 
‘n persoonlike geloof in Christus as sy Verlosser te lei, of as jy gevra is om 
iemand op te volg, getuig hoe 'n vriend jou gehelp het om te groei as 'n jong 
Christen. Bied aan om hom te help groei. Jy kan sê: " Ek is so bly dat jy hierdie 
besluit geneem het. Dit is belangrik dat jy leer om jou nuwe lewe ten volle te 
geniet.Kan ons weer oor 'n paar dae ontmoet om oor 'n paar waarhede te 
gesels wat jou sal help om die nuwe lewe in Christus te kan leef?" 
As hy instem, stel 'n duidelike datum, tyd en plek vas om te ontmoet. As hy 
nie nou beskikbaar is vir ‘n opvolg nie, probeer om hom in te sluit in jou 
Lewegroep, of by ander kerklike aktiwiteite. Laat die persoon wat jou sy naam 
gegee het, weet van sy besluit. Wees 'n vriend. Bid gereeld vir hom. 
 
DIE ONTWIKKELING VAN ‘N GOEIE VERHOUDING 
 

Baie belangrik in die doeltreffende opvolgproses, is die verhouding wat jy 
ontwikkel. 
 

As 'n goeie vriend : 
1.Toon belangstelling in jou dissipel: 

- Gebruik sy naam dikwels, kyk na hom en glimlag . 
- Vra uit oor sy lewe en belangstellings. 
- Luister. Wees belangstellend wanneer hy praat. 
- Vind uit wat hom regtig aanraak. 
- Wees beskikbaar om in sy behoeftes te voorsien, indien moontlik . 
- Deel met hom hoe Jesus in sy lewe van toepassing is. 
- Aanvaar hom uit liefde: nie op grond van prestasie nie. 
- Wees entoesiasties oor die nuwe waarheid wat hy   ontdek. 
- Moet nooit afkeuring wees oor enige vrae of antwoorde nie. 
- Praat goed van ander persone. 

 
2. Deel jou lewe met jou dissipel: 
      - Deel hoe Jesus relevant in jou lewe is. 

- Wees 'n goeie voorbeeld in alles. 
- Wees eerlik oor jou eie behoeftes. 
- Wees oop oor hoe jy God se Woord toepas/leef. 
- Sê as jy die antwoord nie weet nie.Probeer om die antwoord saam te 
ontdek. 

      - Demonstreer jou vertroue in God. 
- Wees entoesiasties. 
- Wees 'n vriend - bestee tyd saam buiten jou opvolgtyd. Doen dinge wat 
julle beide geniet. 
- Bid gereeld vir jou dissipel. 
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JOU OPVOLGSESSIES 
 

1. Wees vertroud met elke sessie voor julle saam vergader. Vir effektiewe 
opvolg, volg hierdie eenvoudige uiteensetting. 

1. Kies 'n plek om te ontmoet wat gerieflik is en waar julle nie gesteur sal 
word nie. 

2. Groet mekaar. Die eerste keer wat julle ontmoet, leer mekaar ken.Vra uit 
oor familie, oor die werk, ens. Maak elke week tyd om belangstelling in sy 
lewe te wys. Maak seker dat jy 30 minute oorlaat om deur die 
studiemateriaal te kan gaan. 

3. Begin die eerste sessie deur te sê: "Ek is bly dat ons saam kan wees om 
mekaar beter te leer ken. As 'n jong Christen, sal jy die dinge geniet wat 
ons sal leer. Hierdie studie sal ons help om te praat oor die noodsaaklike 
kwessies." 

 Vir die volgende sessie lei die onderwerp in deur te sê: "Hierdie week gaan 
ons bestudeer (lees die titel)". Deel jou waardering vir die belangrikheid 
van elke sessie. 

4. Bring elke week jou voltooide sessie en 'n nuwe sessie vir jou  dissipel. 
a. Bespreek elke punt van die sessie. a. Maak beurte om die les en die 

Bybelverse te lees. Verse tussen hakies moet net gelees word as 
daar 'n vraag is oor die punt wat gemaak word. 

b.    Dit mag nodig wees om jou Bybel in die eerste sessie te deel, maar 
moedig jou dissipel aan om elke sessie sy eie Bybel saam te bring. 
As hy nie 'n Bybel het nie,  help hom om een van sy eie te bekom. 
Help jou dissipel vertroud raak met die boeke van die Bybel. Wys 
hom die inhoudsopgawe en verduidelik hoe die Bybel in boeke, 
hoofstukke en verse verdeel is. Wees geduldig, laat hom die verse 
op sy eie vind, indien moontlik. 

c. Stimuleer gesprek met vrae soos: 
1.  Wat anders sien jy in hierdie vers? 
2.  Wat dink jy bedoel Jesus met? 
3.  Hoe sal jy dit in jou eie woorde sê? 
4.  Hoe raak dit ons vandag? 
5.  Het jy enigiets oor jouself in hierdie sessie te leer? 

 

OP JOU EIE 
 

Moedig jou dissipel aan  om die kort aktiwiteite by die huis te voltooi om die 
Bybelse beginsels wat in elke sessie geleer is, te versterk. 
 

GEHEUETEKS 
 

Beklemtoon die belangrikheid daarvan om God se Woord in jou hart te hê. Sê 
vir hom dat jy wil hê dat hy dit vir jou uit sy kop moet kan herhaal in die 
volgende sessie. 
 

Curare
Sticky Note
CORRECT WORD ORDER.  MOVE bestudeer TO AFTER (lees die titel)



 

AFSLUITING 
 

Aan die einde van sessies 1, 2 en 3 skeduleer die tyd vir jou volgende 
bymekaarkom. Aan die einde van sessie 3 berei jou dissipel voor om sy 
ervaring hoe hy tot Christus gekom het, met behulp van die werkblad VERTEL 
MY STORIE te deel. Reël 'n geleentheid vir hom om sy storie aan 'n vriend te 
vertel. As sy vriend Jesus Christus aanneem, kan jy ontmoet met jou? 
NOT CLEAR WHO IS WHO dissipel as hy Sessie Een van Dinamiese Basis begin. 
Jou dissipel moet Dinamiese Basis NOT CLEAR afgee aan iemand anders 
voordat hy self  aangaan met Dinamiese Dissipelskap. 
Aan die einde van Sessie 4 lees deur Dynamiese Dissipelskap - 'n geleentheid 
en uitdaging om aan te gaan met Dinamiese Dissipelmaking. Jy kan met hom 
aangaan, of reël dat hy voortgaan met 'n nuwe dissipelmaker. 

Oorhandig die Prestasiesertifikaat by die voltooiing van sessie 4. 
As van toepassing, doen dit in jou Lewegroep (Kleingroep). 

Sluit af met gebed. 
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