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Les 5: Relatie met 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
 Onderzoek of de doelen van de vorige week zijn bereikt:
- Is het je gelukt je doelen te bereiken?
- Heb je je getuigenis gedeeld met de mensen die je op je lijst staan?

4. Visie
 Lees Johannes 3:16
God de Vader gaf Zijn enige Zoon. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Wie niet in
Christus gelooft, heeft niet het leven. Door Jezus Christus kunnen we een persoonlijke relatie
hebben met God de Vader. Het eeuwige leven begint op het moment dat we geloven (1
Johannes 5:11 13).
Wij als team willen iedereen in onze omgeving de kans geven om het evangelie van Christus
te horen. Zij zullen door Hem verlossing ontvangen en van geestelijke dood naar leven gaan,
van duisternis naar licht, van een kind van satan veranderen in een kind van God.
"Ik ben een Jood, maar ik ben gefascineerd door de lichtende figuur van de Nazarener.....
Niemand kan de evangeliën lezen zonder de werkelijke aanwezigheid van Jezus te voelen".
Albert Einstein
Deel 2: Omhoogkijken

5. Onderzoek de Bijbel
Relatie met de Vader:
 Lees: Lucas 15:11-32, Mattheüs 22:37-40.
 Eventueel: Johannes 17:1-26.
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Vragen:
a. Wat leren we over de relatie tussen Vader en Zoon?
b. Wat leren we over mensen?
c. Wat is ons beloofd?
d. Is er een voorbeeld of oproep van Jezus die je moet opvolgen?
Johannes 17 laat ons zien hoe intiem de relatie tussen de Vader en de Zoon is.
Jezus is de Zoon van God. En wij zijn nu ook Zijn zonen en dochters (1Johannes 3:1,2).
Wij kunnen een intieme relatie hebben met de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest.
Stel je een liefhebbende vader voor. Hij houdt van zijn kinderen en wil het beste voor hen.
Hij neemt tijd om hen te leren. Het is hetzelfde met onze hemelse Vader. Hij wil voor ons
zorgen en omgang met ons hebben. Het is gemakkelijk om met Hem te spreken. Tijdens de
aanbidding danken we God voor wat Hij heeft gedaan voor ons en prijzen we Hem, omdat
Hij altijd goed is.
Deel 3: Vooruitkijken
6. Oefening
 Neem een stuk papier en schrijf een brief aan je hemelse Vader. Schrijf hoe je over Hem
denkt en hoeveel je van Hem houdt. Stel Hem vragen die nu belangrijk zijn voor jou.
Kies een persoon die deze brief in een enveloppe meeneemt en deze over vier weken
naar je toe wil sturen.

7. Doelen en gebed






Ik vertel_______________________________________ mijn getuigenis.
Ik zal Johannes 17 lezen.
Ik zal elke dag bidden voor de mensen op mijn gebedslijst.
Ik zal Colossenzen lezen. Ik kies één hoofdstuk en stel mezelf de vragen uit deze les.
Ik zal ________________________________________________________________

 Praat met God in groepjes van twee personen, breng je verlangens bij Hem en luister
naar wat Hij erover zegt.

