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Les 4: Het Woord van God
Deel 1: Terugkijken
1. Omzien naar elkaar
 Iedereen vat kort samen hoe de afgelopen week is geweest.
2. Aanbidding
 Dank en prijs God met gebed en zang.
3. Liefdevolle Verantwoording
 Zijn de doelen van vorige week bereikt:
-

Hoe was jouw ervaring met de doelen die je vorige week hebt gesteld?

-

Heb je je getuigenis gegeven aan diegenen die je hebt opgeschreven?

4. Visie
 Lees Marcus 16:15-20
Wat een groot voorrecht is het om een ambassadeur voor Jezus Christus te zijn! Omdat we
in Hem geloven, volgen tekenen en wonderen ons, evenals bij de eerste discipelen. Zij
gingen uit en verkondigden het evangelie van Christus. En overal waar zij het evangelie
deelden, was God met hen en bevestigde het Woord door de tekenen die hen volgden.
Deel 2: Omhoogkijken

5. Onderzoek de Bijbel
Het woord van God:
 Lees:
Psalm 119:89; Psalm 138:2; 2Petrus 1:15-21; Johannes 1:1-3,14
Extra:
Marcus 16:19,20; 2Thimoteüs 4:1-5; Hebreeën 4:1,2,12,13
Vragen:
a. Wat leren we van het Woord van God en wat leren we van Jezus?
b. Wat leren we over de mens?
c. Zijn er dingen die je zou moeten doen?
De Bijbel is een boek waarin we de instructies voor ons leven vinden. In dit boek vinden we
alles wat we nodig hebben voor het leven en hoe God het in het begin heeft voorbereid.
God, onze Vader, spreekt tot ons door Zijn Woord.
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Deel 3: Vooruitkijken
6. Oefening
 Maak teams van twee. Vertel je getuigenis en deel het evangelie nog een keer.
Tip: Lees de Bijbel in context, langzaam en zo mogelijk hardop. Het is goed om een Bijbelboek
in zijn geheel te lezen. Als je een vers dieper wilt begrijpen en onthouden, stel dan vragen
zoals hiervoor genoemd, spreek er met God en anderen over, zie het in het licht van Jezus
Christus en spreek bijvoorbeeld de Schrift als een proclamatie.
Iemand uit het team leest onderstaande proclamaties hardop voor. Vervolgens zeggen de
anderen het na:
"Vader, ik neem Uw Woord serieus
en beoefen het dagelijks.
Vader, Uw Woord heeft de grenzen gesteld,
en Uw Woord verandert nooit.
Ik geloof en lees Uw Woord.
Uw Woord zal mij positief veranderen.
Vader, ik dank U.
Uw Woord is waar.
Ik neem de beloften van Uw Woord voor mijzelf.
Ik geloof wat U hebt gezegd,
meer dan wat ik andere mensen hoor zeggen.
Of wat ik denk dat goed is.
Ik zal mijn leven aanpassen aan het Woord van God
en niet andersom.
Uw Woorden zijn Geest en Leven.
Ik denk erover na en zal ze uitspreken als een zegen voor andere mensen.
U heeft Uw Zoon voor mij gegeven.
Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.
De veranderende kracht van Uw Heilige Geest in mij,
zal voor iedereen zichtbaar zijn om U te eren.
In Jezus' Naam heb ik gesproken en zo zal het zijn.”
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7. Doelen en gebed
 Ik zal mijn getuigenis delen met _____________________________________
 Ik zal elke dag bidden voor de mensen op mijn gebedslijst.
 Ik zal Efeziërs lezen, een hoofdstuk eruit halen en mijzelf de vragen stellen uit deze les.
 Ik zal____________________________________________________________
Bid voor elkaar.

