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Toerusten om te dienen 
 

‘Wie Hem wel ontvingen en in Zijn naam geloven heeft Hij het voorrecht gegeven om 

kinderen van God te worden.’ Johannes 1:12 (NBV) 

 

Een leven als een kind van God is boeiend. Toen je Jezus Christus aannam is Zijn Geest in je 

komen wonen en van daaruit werkt Hij in je naar buiten toe. Dat brengt een process van 

verandering en vernieuwing. Je krijgt een steeds groter besef dat God heel veel van je houdt, 

dat Zijn liefde en Zijn Geest in je aanwezig is en dat Hij je wil sterken, steunen en helpen 

(Jesaja 41:10). Je kunt leren hoe je meer van God toelaat. Je kunt vaardigheden leren die je 

helpen om geestelijk te blijven groeien. Vaardigheden die jou helpen en ook anderen helpen. 

Dit heet toerusting. Toerusting om van God te mogen ontvangen en van God te mogen  

uitdelen.  

 

Groeien in je leven met God heet discipelschap. Discipelschap doe je samen, in een kring van 

toegewijde mensen, in gemeenschap. De cursus Toerusten om te dienen is discipelschap in 

een kringsetting die leidt tot geestelijke groei en toerusting.  

 

De Toerusten om te dienen cursus is het resultaat van veel gebed en onderzoek. Ze is ook 

meermalen getest en herschreven. Deze nederlandse versie is niet alleen vertaald, maar ook  

herschreven en cultureel aangepast aan de nederlandse denkwijze. Het doel van de cursus is 

hetzelfde gebleven: het vormen van een evenwichtig en goed toegeruste dienaar van Jezus 

Christus. 

     

Kolossenzen 2:7 beschrijft het als volgt. 

 

‘Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees 

vervuld van dankbaarheid.’  

 

1. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. De cursus geeft instructies in praktische 

bijbelstudietechnieken, bijbelmemorisatie vaardigheden, hoe je een krachtig gebedsleven 

onderhoudt, hoe je een waardevolle stille tijd houdt en hoe je op een effectieve manier het 

‘goede nieuws’ door kunt geven. 

2. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is. Dit betekent dat discipelschap plaats moet 

vinden, zodat je meer en meer Gods genade leert begrijpen, je geloof sterker wordt en je 

Gods liefde en getuigenis aan anderen kan geven 

3. Wees vervuld van dankbaarheid.  De cursus helpt je te leren om vervuld te zijn met Gods 

Geest en om dankbaar te zijn. Je zult leren hoe je mag genieten van een stabiele en 

consequente wandel met de Heer Jezus. 

 

Wat zijn de resultaten van Toerusten om te dienen? Velen die deze training hebben gevolgd, 

hebben eigenschappen ontwikkeld die hen in staat stellen om meer verantwoordelijkheid op 

zich te nemen en effectiever te zijn in hun plaatselijke kerk. Huwelijken en families zijn 

geholpen door de geestelijke groei van de cursisten, doordat hun wandel met God meer 

diepgang heeft gekregen. Als je de cursus afmaakt, zal je de toerusting hebben ontvangen om 

anderen te helpen in hun leven met Jezus Christus en hen te bereiken die (nog) niet geloven. 
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Algemene Opmerkingen 

1. Elk van de zes boeken van de Toerusten om te dienen (TD) cursus bevat 12 sessies. 

2. Iedere groep betstaat uit 6-10 kringleden plus één of twee ‘kringleiders’. 

3. Dit materiaal is niet een prekenserie en evenmin een serie lessen welke gedoceerd 

wordt. Het is de bedoeling dat we samen ontdekken wie God is en dat we elkaar helpen 

de vaardigheden aan te leren, waarbij iedereen zijn/haar unieke bijdrage levert.  

 

Je zult gevraagd worden om dingen voor te bereiden, zoals het maken van een bijbelstudie of 

het lezen van een artikel. Om goede gewoontes in te bouwen zul je gevraagd worden om 

sommige dingen dagelijks te doen, zoals stille tijd houden en bijbelteksten uit het hoofd leren. 

De ervaring leert dat sommige mensen een gevoel krijgen, dat ze de opdrachten van de cursus 

‘moeten’ doen. Daarmee kunnen gevoelens opkomen van angst, straf en minderwaardigheid. 

Dit is het tegenovergestelde van wat de cursus probeert over te dragen, namelijk: de 

liefde,vrijheid en aanvaarding waarvan de heilige Geest getuigt.  

‘Je best doen, omdat God je liefheeft en omdat je van Hem wilt leren’ is iets heel anders dan 

‘je best doen, opdat God je dan hopelijk zal liefhebben.’ De TD cursus gaat uit van de eerste 

houding. Je bent geliefd omdat God je eerst liefhad. Als een kind van God kun je ‘het’ (Gods 

liefde, aanvaarding en vergeving) niet verdienen je hebt ‘het’ al. Neem a.u.b. de tijd om 

hierover na te denken of te bespreken. (1 Johannes 4:10)  

 

Wat motiveert je om Jezus beter te leren kennen en Hem beter te kunnen dienen? Door de TD 

cursus te doen zet je een bewuste stap in deze richting. Je hoeft nu niet de keus te maken om 

de hele cursus te volgen. Besluit om eerst boek 1 te doen. Het gaat je wat kosten maar het zal 

zeker de moeite waard zijn. Nadat je boek 1 hebt gedaan, kun je bekijken of je verder gaat 

met de kring (naar boek 2). 

 

De Toerusten om te dienen cursus leert je goede gewoontes en bekwaamheden die je tot je 

ware bestemming zullen leiden. Het verschil tussen deze cursus en andere kringen zit in de 

voorbereiding voor iedere bijeenkomst (huiswerk) en de inhoud (nadruk op vaardigheden en 

discipelschap). Het is echter meer dan de moeite waard: de vrucht van deze kring/training zal 

je lang bij blijven. Het volgen van deze cursus zal een belangrijk en positief effect op je 

hebben in het volgen van Jezus en het effectief zijn in Gods Koninkrijk.  

 

Belangrijk 
Dit materiaal dient alleen gebruikt te worden door gekwalificeerde instructeurs, die deel 

hebben genomen aan de training: Toerusten om te dienen. Deze training/kring wordt 

gefaciliteerd voor mensen en kerken die verlangen naar een groei in discipelschap.  

 

Discipleship International Nederland  

Snoeckgensheuvel 21 3817HK Amersfoort 

 

                                  In Erkenning 

Voor hun werk in het ontwikkelen van de originele 2:7 series, zijn wij bijzondere dank 

verschuldigd aan de Denver Navigator Staf. Wij danken Ron Oertli voor het concept en de 

originele lay-out. Bob Wilbraham en Bob Lovelace voor het uittesten en het verfijnen van de 

cursus. Onze dank gaat uit naar George Baarschers uit Richmond BC, Canada, stichter van 

Discipleship International, een groeiend netwerk van training in geestelijke toerusting.  
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Wij willen ook de mensen danken die hebben bijgedragen aan de vertaling van deze cursus in 

het Nederlands: Ricardo Slijngard, Simone Brouwer, Riwkah Keijzer, Petra van Harten, Jan  

Grevelink, Vincent Brouwer, Heleen de Graaf, Wilfred en Christine Reurink, en ook voor 

proef lezen en het invoeren van correcties: Jelmer Dijkhuizen, Bart Meijer en Heleen 

Geelmuiden. In het bijzonder danken wij drs. J.A.van Delden voor zijn energieke inzet met 

proeflezen, zijn geestelijk inzicht en het toepassen van de cursus naar de Nederlandse 

denkwijze.  

 

Ons gebed is dat veel kerken de Toerusten om te dienen cursus kunnen gebruiken voor het 

‘maken van discipelen’, zoals Jezus ons heeft opgedragen in Matteüs 28:18-20.  

 

“De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig” – Matteüs 9:37 
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        Aftekenlijst 
 

 

 

Gebruik deze lijst om je werk te controleren en af te laten vinken door een ander groepslid. 

        

Memorisatieteksten Beginnen met Christus             Paraaf          Datum 

Zekerheid van verlossing - 1 Johannes 5:11,12   

Zekerheid van overwinning - 1 Korintiërs 10:13   

Zekerheid van verhoord gebed - Johannes 16:24   

Zekerheid van vergeving - Johannes 1:9   

Zekerheid van leiding - Spreuken 3:5-6   

Alle teksten van Beginnen met Christus    

Beginnen met Christus elke dag herhaald voor 14 dagen   

Quiz: Samenvatting van Beginnen met Christus afgemaakt   

 

Stille tijd 

Geschreven stille tijd voor 14 opeenvolgende dagen gedaan   

 

Bijbelstudie - ‘Uw leven in Christus’  

Hoofdstuk 1 - God zorgt voor u   

Hoofdstuk 2 – Jezus Christus als persoon   

Hoofdstuk 3 – Het werk van Jezus Christus   

Hoofdstuk 4 – De Geest van God in u   

 

Artikelen bestudeerd 

Dringend is dwingend   

Discussie bij Dringend is dwingend gedaan   

 

Overige 

De evaluatie sessie 10 gedaan   

De evaluatie sessie 11 gedaan   

 

Check voor de leider  

Geschreven stille tijd vijf keer gedaan   

Cursus 1 geslaagd   
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       Sessie 1
    

Wat gaan we deze sessie doen?   

1. Leer je medestudenten kennen. 

2. Lees en bespreek Toerusten om te dienen blz. 5-6. 

3. Bekijk de bijbelstudie aan het eind van dit boek: Nieuw leven in Christus. Lees de 

introductie samen door. 

4. Leer hoe je het bijbellezen boeiend maakt  

a. Gebruik een eigentijdse bijbelvertaling 

b. Bespreek De bijbel markeren bij het lezen 

5. Doe de oefening: Lezen en markeren 

6. Bekijk: Beginnen met Christus en de vijf bijbelteksten die je uit je hoofd gaat leren.  

7. Lees: Een bijbeltekst uit je hoofd leren. 

8. Lees de opdracht voor sessie 2 

9. Sluit af met gebed.      

De bijbel markeren bij het lezen.  

Zoek een bijbel met dikker papier die je bereid bent om te markeren bij het lezen. Stiften of 

markers kunnen niet gebruikt worden op het dunne papier waarmee sommige bijbels zijn 

uitgegeven. Gebruik een balpen of een dunne stift om je bijbel te markeren met de volgende 

symbolen:  

1. Onderstrepen  ______    

2. Aanhalingstekens  [   ]  

3. Diagonale lijnen  /   

4. Een rand om de tekst      

5. Verticale lijnen aan in de rand van de tekst  I 

6. Cirkels  Ο 

Je kunt ook een marker of stift (meestal geel) gebruiken om de woorden door te halen en ze 

meer aandacht te geven. Je kunt kiezen om alle markeringen te gebruiken of je kunt er voor 

kiezen om er maar een of twee te gebruiken. Hoeveel je markeert, bepaal jezelf. Je kunt ook je 

eigen markeringen verzinnen. Hieronder zijn enkele voorbeelden: 

Filippenzen 4: 4-9 NBV 

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u 

nogmaals: wees altijd verheugd. 5.Laat 

iedereen u kennen als vriendelijke mensen. 

De heer is nabij. 6. Wees over niets 

bezorgd maar vraag God wat u nodig hebt  

 

 

 

en dank Hem in al uw gebeden. 7. Dan zal 

de vrede van God, die alle verstand te 

boven gaat uw hart en gedachten in 

Christsus Jezus bewaren. 8. Ten slotte, 

broeders en zusters, schenk aandacht aan 

alles wat waar is, alles wat edel is, alles 

wat lieflijk is, kortom alles wat deugdzaam  
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is en lof verdient. 9. Doe alles wat ik u heb 

verteld en laten zien. Doe het en de vrede 

van God zal bij u zijn. 

 

Lucas 5:15-17 HB 

Toch wist iedereen binnen de kortste tijd 

wat voor kracht er van Jezus uitging. Van 

alle kanten stroomden de mensen toe om te 

luisteren naar wat Hij zei en om genezen te 

worden. 16. [Maar Hij trok Zich terug. Hij 

wilde ergens alleen zijn om te bidden.] 17. 

Toen Jezus op een dag weer over God 

vertelde, zaten er ook Farizeeërs en 

godsdienstleraars te luisteren. [Het leek 

wel of zij overal vandaan kwamen.] Uit 

Galilea, Judea en uit Jeruzalem. Jezus was 

vol van Gods genezende kracht. 

 

Jozua 1: 6-9  NBG 

Wees sterk en moedig, want gij zult dit 

volk het land doen beërven, dat ik hun 

vaderen gezworen heb hun te zullen geven. 

7. \ Alleen wees zeer sterk en moedig en 

handel nauwgezet overeenkomstig de 

gehele wet / die mijn knecht Mozes u 

geboden heeft; wijk daarvan af niet naar 

rechts noch naar links, opdat gij voor-

spoedig zijt, overal waar gij gaat. 8. Dit 

wetboek mag niet wijken uit uw mond, 

maar overpeins het dag en nacht, opdat gij  

nauwgezet handelt overeenkomstig alles 

wat daarin geschreven is, want dan zult  

gij op uw wegen uw doel bereiken en zult 

gij voorspoedig zijn. 9. Heb ik u niet 

geboden:  wees sterk en moedig? Sidder 

niet en word niet verschrikt, want de Here 

uw God, is met u, overall waar gij gaat. 

  

1 Tessalonicenzen 1: 4-7   HB 

Beste broeders, wij weten dat God van u 

houdt en u heeft uitgekozen. 5. Want toen 

wij u het goede nieuws brachten, was dat 

niet alleen met woorden. Het gebeurde ook 

met kracht en met de Heilige Geest. U had  

de absolute zekerheid dat wat wij zeiden 

waar was. U weet ook hoe uit ons optreden 

bleek dat wij u voor de Here wilden 

winnen.  

6. // Zo werd u volgelingen van ons en van 

de Here, want u hebt onze boodschap met 

de blijdschap van de Heilige Geest 

aangenomen, // ondanks de grote moei-

lijkheden die u ondervond. 7. En u bent 

weer een voorbeeld geworden voor alle 

andere christenen in Macedonië en Achaje.

 
 

 

 

Waar te lezen in de bijbel 
1. Als bijbellezen iets nieuws is voor je, begin dan in het Nieuwe Testament. Sommige 

mensen vinden het evangelie van Matteüs nogal moeilijk. Het is dan ook een goed idee 

om met het evangelie van Johannes te beginnen.  

2. Lees een bijbelboek helemaal uit, voordat je met een nieuwe begint. Als je Johannes uit 

hebt, begin dan met één van de korte boeken die verderop in het nieuwe testament staan, 

zoals Filippenzen, Galaten, Jakobus of 1 Johannes.  

3. Lees niet alle vier de evangeliën opeenvolgend, maar breng variatie aan in je keuze uit het 

Nieuwe Testament. (Je kunt het beste wachten met het lezen van Openbaring totdat je al 

een duidelijk beeld hebt van de rest van de bijbel). 

4. Wanneer je uiteindelijk met het Oude Testament begint, kies dan Genesis, Jozua, 1 

Samuël, 2 Samuël, 1 Koningen, 2 Koningen of Daniël. Sommige gedeeltes uit deze 

boeken zijn misschien moeilijk om te begrijpen. Je kunt daar in eerste instantie het beste 

‘overheen lezen’ (gewoon doorlezen ookal begrijp je het niet). De Psalmen en Spreuken 

zijn ook een goede keus. 
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Oefening: Lezen en Markeren 
 

1. Bid en vraag God dat zijn woord tot je zal spreken.  

2. Lees het stuk en markeer de versen die je aanspreken.  

3. Nadat je het stuk hebt gelezen, zul je de kans krijgen om te bespreken wat je hebt 

gemarkeerd.

 

 

Voor deze oefening gebruiken we 

Romeinen12 (NBV):    

 

Broeders en zusters, met een beroep op 

Gods barmhartigheid vraag ik u om 

uzelf als een levend, heilig en God 

welgevallig offer in zijn dienst te 

stellen, want dat is de ware eredienst voor 

u. U moet uzelf niet aanpassen 

aan deze wereld, maar veranderen door uw 

gezindheid te vernieuwen, om zo te 

ontdekken wat God van u wil en wat goed, 

volmaakt en hem welgevallig is. Met 

een beroep op de genade die mij 

geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf 

niet hoger moet aanslaan dan u kunt 

verantwoorden, maar verstandig over 

uzelf moet denken. Denk overeenkomstig 

het geloof, dat is de maatstaf die 

God u heeft gegeven. Zoals ons ene 

lichaam vele delen heeft en die delen 

niet allemaal dezelfde functie hebben, zo 

zijn we samen één lichaam in 

Christus en zijn we, ieder apart, elkaars 

lichaamsdelen. We hebben 

verschillende gaven, onderscheiden naar de 

genade die ons geschonken is. Wie 

de gave heeft te profeteren, moet die in 

overeenstemming met het geloof 

gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te 

verlenen, moet bijstand verlenen. 

Wie de gave heeft te onderwijzen, moet 

onderwijzen. Wie de gave heeft te 

troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, 

moet dat zonder bijbedoeling 

doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met 

volle inzet. Wie barmhartig voor 

 

 

 

 

 

 

 

 

een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. 

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw 

het kwaad en wees het goede 

toegedaan. Heb elkaar lief met de innige 

liefde van broeders en zusters en 

acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw 

enthousiasme niet bekoelen, maar laat 

u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 

Wees verheugd door de hoop die u 

hebt, wees standvastig wanneer u 

tegenspoed ondervindt, en bid 

onophoudelijk. Bekommer u om de noden 

van de heiligen en wees gastvrij. 

Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek 

hen niet. Wees blij met wie zich 

verblijdt, heb verdriet met wie verdriet 

heeft. Wees eensgezind; wees niet 

hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot 

bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen 

inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, 

maar probeer voor alle mensen het 

goede te doen. Stel, voorzover het in uw 

macht ligt, alles in het werk om 

met alle mensen in vrede te leven. Neem 

geen wraak, geliefde broeders en 

zusters, maar laat God uw wreker zijn, 

want er staat geschreven dat de Heer 

zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, 

ik zal vergelden.’ Maar ‘als uw 

vijand honger heeft, geef hem dan te eten, 

als hij dorst heeft, geef hem dan 

te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen 

op zijn hoofd’. Laat u niet 

overwinnen door het kwade, maar overwin 

het kwade door het goede. 



 11 

Beginnen met Christus 
 

Jezus zegt in openbaring 3:20, ‘Ik sta voor 

de deur en klop aan. als iemand mijn stem 

hoort en de deur opent, zal ik binnen 

komen en we zullen samen eten, ik met 

hem en hij met mij.’ Met deze woorden 

heeft Hij ons ervan verzekerd dat Hij 

werkelijk ons leven is binnengekomen als 

wij Hem daar om hebben gevraagd. Ook 

op andere plaatsen in de bijbel bevestigt 

Hij deze geweldige waarheid.  

 

Wie hem wel ontvingen en in zijn naam 

geloven heeft Hij het voorrecht gegeven 

om kinderen van God te worden.             

                                             Johannes 1:12 

 

Als je de Here Jezus, Gods Zoon als 

verlosser hebt aanvaard, dan woont Hij in 

je hart en ben je een kind van God 

geworden. Veel mensen maken de fout de 

zekerheid van hun redding en verlossing af 

te meten aan hun gevoel. Zorg ervoor dat 

je die fout niet maakt. Ons gevoel is 

afhankelijk van stemmingen, lichamelijke 

gesteldheid en vele andere 

wisselvalligheden. Je kunt je vertrouwen 

daar niet op vestigen. Maar God kun je 

volledig vertrouwen. Je mag Hem houden 

aan wat Hijzelf in zijn Woord heeft 

beloofd:  

 

Dit alles schrijf ik u, omdat u moet weten 

dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in 

de naam van de Zoon van God.  

                                          1 Johannes 5:13 

 

Op deze belofte en veel andere in zijn 

Woord mag je je zekerheid verstigen. Als 

je Jezus Christus als Heiland hebt 

aangenomen, zijn talrijke zegeningen jouw 

deel geworden. Het zijn er veel te veel om 

ze alle uitvoerig in dit artikel te 

beschrijven. 

 

Het Groeiproces 
Als in een rijke familie een kind wordt 

geboren, zal dat later in het bezit komen  

 

van een grote erfenis. Maar op het moment 

van de geboorte is die rijkdom 

onbelangrijk voor de baby. Er zijn dan 

andere behoeften, waarin eerst moet 

worden voorzien. 

 

De eerste zorg is dat het kind goede 

voeding krijgt, want het moet groeien. En 

het moet worden beschermd tegen allerlei 

gevaren die het jonge leven van de 

geboorte af bedreigen.  De verloskundige 

of degenen die het kind verzorgen doen er 

alles aan om het te beschermen tegen de 

kou en infecties. De kennis die zij van de 

gevaren hebben, stelt hen in staat daarvoor 

de nodige maatregelen te nemen. 

 

In de bijbel wordt het tot geloof in Christus 

komen met een geboorte vergeleken 

(Johannes 3:3). Door in Hem te geloven 

ben je een kind van God geworden. Je bent 

geestelijk geboren. De bijbel spreekt dan 

ook over ‘wedergeboorte’. Er heeft zich – 

na de natuurlijke geboorte – een tweede 

geboorte voltrokken. Je bent geboren uit 

Gods Geest, die in je is komen wonen; er is 

daarmee nieuw leven in je ontstaan. 

 

Als ‘pasgeboren geestelijk’ kind heb je 

voedsel en bescherming nodig. Voedsel 

om te groeien en bescherming tegen de 

bedreiging van je tegenstander, de satan.  

 

En verlang als pasgeboren kinderen naar 

redelijke en onvervalste melk, opdat u 

daardoor mag opwassen tot zaligheid…  

                                            1 Petrus 2:2 

 

De voornaamste bron van voedsel voor je 

herboren geest is Gods Woord. Vooral 

daardoor wordt je geloof opgebouwd. 

 

En nu draag ik u op aan de Here en het 

Woord zijner genade... Handelingen 20:32 

 

Als pasgeboren christen kunt je dus niet 

zonder de bijbel. Misschien hebt je er één, 
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of beschik je over een Nieuw Testament. 

Probeer anders zo snel mogelijk een 

exemplaar van Gods Woord in handen te 

krijgen. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met 

het bestuderen van het evangelie van 

Johannes of dat van Marcus. Lees 

bijvoorbeeld het hele evangelie van 

Johannes aandachtig door. En daarna nog 

eens. Begin vervolgens met het lezen van 

het hele Nieuwe Testament zoals eerder 

aangegeven. 

 

Breng regelmaat in het lezen. Het is 

belangrijk dat je er elke dag tijd voor 

reserveert, als het kan s’morgens. Neem 

tijd om te studeren in je bijbel en om te 

bidden. Op die manier geeft God het 

geestelijke voedsel dat je voor die dag 

nodig hebt. Over de manier, waarop je je 

met het Woord kunt voeden, lezen we in 

het negende en elfde vers van Psalm 119. 

 

Waarmede zal de jongeling zijn pad rein 

bewaren? Als hij dat houdt naar uw 

woord. Ik berg uw woord in mijn hart, 

opdat ik tegen U niet zondige. 

                                           Psalm 119:9,11 

 

Je ‘bergt’ Gods Woord het best in je hart 

door het grondig te lezen, gedeeltes ervan 

uit je hoofd te leren en deze te overdenken. 

Daarom bieden wij in dit eerste boek van 

Toerusten om te dienen enkele kaartjes met 

bijbelteksten aan. Je kunt beginnen deze uit 

het hoofd te leren. 

 

De Strijd 
Je hebt niet alleen voedsel nodig, maar ook 

bescherming tegen wat je geestelijke leven 

bedreigt. Hoewel de Heilige Geest nu in je 

woont, ben je niet plotseling volmaakt 

geworden. Je hebt nog te maken met een 

zondige natuur. En er komen ook aanvallen 

van buitenaf. Die zijn afkomstig van de 

satan, die sinds je Christus hebt 

aangenomen, je doodsvijand is geworden. 

In het verleden merkte je misschien weinig 

van zijn agressie. Maar nu heb je de 

beslissende stap gezet die meer woede bij 

hem oproept dan wat ook ter wereld. Het 

komt er namelijk op neer, dat je hem hebt 

verlaten en bent toegetreden tot degenen 

die in de Zoon van God geloven en op 

Hem vertrouwen. Satan weet dat je niet 

langer zijn eigendom bent. Je behoort toe 

aan Jezus Christus, die voor je de hoogst 

mogelijk prijs heeft betaald: zijn leven. 

Omdat satan je kwijt is, zal hij je proberen 

te verleiden. Dit zal verschillende vormen 

aannemen. 

Aan enkele hiervan zullen wij aandacht 

besteden en je laten zien hoe je deze op de 

beste manier kunt weerstaan. Daarvoor 

hebben wij het wapen nodig dat God ons 

aanbiedt.  

 

Draag...als  zwaard de Geest, dat will 

zeggen het woord van Gods woorden.    

                                               Efeziërs 6:17                  

 

Behalve een zwaard is Gods Woord ook de 

bron, waaruit het geloof voorkomt. En het 

geloof is een schild, waarop de pijlen van 

de satan zullen afketsen. Efeziërs 6:16 

spreekt zelfs over brandende pijlen, 

leugens en beschuldigingen, die door de 

vijand op ons worden afgeschoten. 

Gods Woord, Gods waarheid en jouw 

vrijspraak is nu zowel je verdediging als je 

aanvalswapen.  

 

Jezus heeft het zelf gedemonstreerd toen 

Hij drie keer, telkens op een andere 

manier, door de duivel werd verzocht. 

Iedere verzoeking doorstond Hij met het 

Woord. Hij zei. “Er staat geschreven…”   

(Matteüs 4:1-10). 

Als Jezus het nodig vond satan op deze 

manier tegemoet te treden, hoeveel te meer 

hebben wij dit machtige wapen nodig! 

Hoeveel te meer moeten wij erop 

voorbereid zijn tegen satan te zeggen: “Er 

staat geschreven…” of: “Dat zegt de 

Heer…”. Satan gebruikt leugens tegen ons. 

Wij gebruiken de waarheid om hem te 

verslaan. 

 

Eerste aanval 
In dit boek behandelen wij vijf 

bijbelteksten, die nu op de kaartjes achterin 

zijn geprint. Zij werden geselecteerd om je 
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voor te bereiden op de eerste ontmoeting 

met de vijand. 

 

Je kunt Gods Woord ‘in uw hart bergen’ 

door: 

• Zo’n tekst uit het hoofd te leren en 

te herhalen. 

• Biddend zo’n tekst te overdenken 

om te begrijpen wat God er mee wil 

doen in je leven, zodat je denken en  

gedrag gaan veranderen; 

• Zo’n tekst zoveel mogelijk te 

gebruiken. 

 

De eerste aanval van satan is vaak om 

twijfel te zaaien in je hart over het werk dat 

God in je begonnen. Voor je oren is zijn 

stem niet waarneembaar, maar in je hart 

fluistert hij: “zo makkelijk gaat het niet. Je 

denkt toch niet dat je gered bent door 

alleen maar in Christus te geloven? Dat is 

lang niet genoeg om je grote schuld weg te 

wassen. Daar is je zondelast veel te zwaar 

voor. Je bent nog lang niet wedergeboren 

en komt heus niet in de hemel.” 

Hoe reageer je hierop? De enige manier 

om de aanval te doorstaan, is om je 

toevlucht te nemen tot het Woord van God. 

Wat zegt God erover? Wat is de waarheid 

die in de bijbel staat gechreven? Alleen dat 

is belangrijk. Daarom draagt het eerste van 

de vijf kaartjes het opschrift; ‘Zekerheid 

van verlossing.’ En daaronder is de tekst 

uit 1 Johannes 5:11,12 afgedrukt: 

 

Zekerheid van verlossing 

 

1 Johannes 5:11,12 

Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig 

leven geschonken en dit leven is in zijn 

Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. 

Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het 

leven niet. 

                                     1 Johannes 5:11,12 

Als deze tekst eenmaal in je hart is 

geschreven kun je hem elke keer gebruiken 

als de twijfel komt opdagen. Vooral de 

eerste tijd na je bekering zal daar sprake 

van zijn. 

 

Als je op grond van dit ‘getuigenis’ ervan 

verzekerd bent dat je nu de Zoon hebt en 

met Hem ook het eeuwige leven, dan heb 

je één van de eerste verzoekingen 

doorstaan. De aanval kan zich natuurlijk 

herhalen. Maar je hebt het Woord van God 

in je hart, zodat je weet hoe je hem kunt 

afslaan.  

 

Tweede aanval 
De tweede aanval van satan kan zijn, dat 

hij je attendeert  op je zwakheden. Met het 

zaaien van twijfel over je eeuwige leven 

komt hij niet ver meer bij je. Maar nu 

fluistert hij: “Goed, je hebt eeuwig leven. 

OK. Maar je bent wel een zwakkeling. Dat 

ben je altijd al geweest. Speciaal op het 

terrein van…” 

En dan vult hij een van je meest zwakke 

kanten in. Hij herinnert je aan een bepaalde 

zonde, waaraan je was gebonden in de 

jaren die nu achter je liggen. En hij zal 

zeggen: “Je bent zwak en niet in staat aan 

die bepaalde verzoeking het hoofd te 

bieden. Andere verleidingen kun je wel 

weerstaan, maar die ene nooit.” Hij is sluw 

en zal het zelfs in de eerste persoon (de ik-

vorm) verwoorden en je verleiden om je te 

laten denken dat je dit tegen jezelf zegt,      

‘ ik ben zwak en niet in staat deze 

verzoeking te doorstaan.’ 

Ga je met hem in discussie? Of neem je 

opnieuw je toevlucht tot het eeuwig 

blijvende Woord van de levende God? Op 

het tweede kaartje achterin vindt je de tekst 

uit 1 Korintiërs 10:13, speciaal gekozen 

om deze aanval te weerstaan: 

 

Zekerheid van overwinning    1 Kor. 10:13 

 

U hebt geen beproevingen te doorstaan die 

niet voor mensen te dragen zijn. God is 

trouw en zal niet toestaan dat u boven uw 

krachten wordt beproefd: Hij geeft u met de 

beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt 

doorstaan.  

                                            1 Korintiërs10:13 

 

Een tekst die de zekerheid aanreikt dat je 

kunt overwinnen. God belooft 

overwinning. En omdat je zijn kind bent, is 
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die overwinning niets meer of minder dan 

een zaak van je geboorterecht. Geloof wat 

de Heer je zegt in zijn Woord. Dan zul je 

zien dat bij Hem het onmogelijke mogelijk 

is. Je zult je erover verbazen dat 

gewoonten, die je jarenlang gebonden 

hielden, door zijn kracht verbroken kunnen 

worden. Leer deze tekst uit het hoofd. 

Schrijf hem op de tafel van je hart 

(Spreuken 3:3). 

 

Derde aanval 
Hoewel de overwinning regelmatig aan je 

kant is, kunt je nog best op een bepaald 

gebied van je leven een nederlaag lijden. 

De zonde kan je plotseling overvallen. De  

aanklager, satan, zal in dat geval 

onmiddellijk tegen je zeggen: “Nu heb je 

alles verknoeid. Je was toch een christen 

geworden? Nou, vergeet het maar. Echte 

christenen doen zoiets niet. Je bent 

schuldig” Maar God zegt in zijn Woord 

iets heel anders. Daarom hebben we boven 

de tekst op het derde kaartje gezet: 

‘Zekerheid van vergeving’. We zijn Gods 

kinderen en kunnen altijd bij Hem komen, 

zelfs en juist met onze zonden. Zo kun je, 

als je hebt gezondigd, weer vergeving 

ontvangen: 

 

Zekerheid van vergeving 

 

1Johannes 1:9  

Belijden we onze zonden, dan zal hij die 

trouw en rechvaardig is, ons onze zonden 

vergeven en ons reiningen van alle kwaad.       

                                              1Johannes 1:9                   

 

Er is dus geen enkele reden om te luisteren 

naar de boodschap van hopeloosheid die de 

duivel je probeert in te fluisteren. God 

blijft je trouw. 
 

En nu verder… 

De drie teksten die we tot nu toe hebben 

behandeld, zijn bedoeld om de eerste grote 

aanvallen van satan het hoofd te bieden.  

 

Maar in de toekomst zult je allerlei andere 

behoeften hebben, waarin moet worden 

voorzien. Niet alleen om staande te blijven 

in de geestelijke strijd die nu voor je ligt, 

maar ook voor een gezond groeiproces. Je 

zult, onder meer, groeien in kennis om te 

weten hoe je op de beste manier met 

Christus kunt leven en om te kunnen 

getuigen van het nieuwe leven wat je in 

Christus hebt ontvangen.  

 

God heeft ons verzekerd dat Hij  in 

antwoord op ons gebed in al onze 

behoeften zal voorzien. Welke dat ook 

mogen zijn. De tekst op ons vierde kaartje 

gaat dan ook over ‘Zekerheid van verhoord 

gebed’. In Johannes 16:24 vinden we deze 

ondubbelzinnige belofte, de zekerheid dat 

God het gebed verhoord en geeft wat je 

nodig hebt. 

 

 

Je kunt God volledig vertrouwen. Hij is je 

hemelse Vader. Je bent zijn kind, gekocht 

met het bloed van de Here Jezus Christus. 

 

Niets kan scheiding brengen tussen jou en 

zijn eeuwige liefde. Jouw toekomst is 

geheel in zijn hand. Hij wil niets liever dan 

je kiunnen leiden. Spreuken 3:5-6 geeft aan 

hoe je voortdurend met hem in harmonie 

kunt leven: 

 

Zekerheid van leiding         

 

Spreuken 3:5-6 

Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun 

niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles 

wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. 

 

                                             Spreuken 3:5-6 

 

Als je deze waarheid diep in je leven laat 

doordringen, zul je ervaren dat Gods 

leiding  steeds duidelijker voor je wordt.

Zekerheid van verhoord gebed 

 

Johannes 16:24 

Tot nu toe hebben jullie niets in mijn 

naam gevraagd, maar vraag het en je zult 

het ontvangen. Dan zal je vreugde 

volmaakt zijn.                       

                                           Johannes 16:24 
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Een bijbeltekst uit je hoofd leren 

In de TD cursus zullen we ‘uit het hoofd leren’, ‘memorisatie’ noemen, omdat dat praktisch 

is. Het is bijvoorbeeld handiger om over ‘memorisatiewerk’ te spreken dan over de ‘teksten 

die we uit het hoofd gaan leren en blijven herhalen’.  

Als je begint met een tekst te memoriseren, lees hem dan eerst een aantal keren hardop voor. 

Elke keer dat je hem leest, doe je dat precies zoals hij op het kaartje staat: Spreek het 

onderwerp uit, de tekstverwijzing en de tekst; herhaal daarna weer de tekstverwijzing. 

Overdenk de betekenis van de tekst. (Een uitleg van de vijf teksten die we gaan memoriseren 

vind je in Beginnen met Christus.) 

Leidraad voor het memoriseren van een bijbeltekst. 
1. Leer de teksten hardop, waar mogelijk. 

2. Leer eerst het onderwerp en de tekstverwijzing uit het hoofd.  

3. Voeg de eerste zin toe aan het onderwerp en de tekstverwijzing.  

4. Nadat je de eerste zin, het onderwerp en de tekstverwijzing een paar keer herhaald hebt, 

voeg je de tweede zin toe. Geleidelijk voeg je zinnen toe, totdat je de hele tekst kent.  

5. Bedenk hoe de tekst van toepassing is op je eigen leven, terwijl je hem memoriseert. 

6. Herhaal de tekst altijd in deze volgorde:  

a. Onderwerp:  ‘Verzekering van Verlossing.’  

b. Tekstverwijzing: ‘ Eén Johannes vijf, elf en twaalf.’  

c. Tekst(sten):              ‘Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken  

en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven.  

Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.’ 

d. Tekstverwijzing: ‘Een Johannes vijf, elf en twaalf.’  

7. Om een tekst goed te kunnen onthouden is het belangrijk om de tekst regelmatig te 

memoriseren. Zodra je de tekst   (onderwerp, tekstverwijzing, tekst en  tekstverwijzing) 

zonder een fout te maken uit je hoofd kunt opzeggen, herhaal je de tekst een aantal keren. 

Herhaal de tekst daarna minstens éénmaal en bij voorkeur meer malen per dag.  Doe dit 

een paar dagen lang.  

 

Er zijn mensen die zeggen dat ze niet kunnen memoriseren. Echter, het niet goed kunnen 

onthouden van teksten heeft te maken met onze manier van leren en de manier waarop ons 

geheugen werkt.. We vergeten snel dingen, en dat is maar goed ook want er zijn dingen die 

we horen te vergeten. We hebben gelukkig ook de bekwaamheid om te onthouden. Om iets te 

kunnen onthouden moeten we  de basisprincipes van het geheugen toepassen. Het 

belangrijkste basisprincipe is HERHALEN. Een tekst is geleerd, gedeeltelijk vergeten en 

opnieuw geleerd, gedeeltelijk vergeten en weer opnieuw geleerd. Het proces van opnieuw 

leren neemt geleidelijk steeds minder tijd in beslag, totdat vergeten vervangen is door weten. 

De volgende tekening illustreert dit:
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TIJDBALK    

_______________________________ 

(bijvoorbeeld, 10 minuten) 

 

___________________________ 

 

_____________________ 

 

______________ 

 

________ 

 

___   

 

 

 

UITLEG  
Deze lijn geeft aan hoe lang je nodig hebt 
om een tekst uit je hoofd te leren. 
 
 

_____________ Enige uren later kun je de tekst niet citeren 
en moet je hem opnieuw leren maar het 
kost nu minder moeite dan daarvoor. 

 
 
                                                                       Je vergeet een deel, maar je hebt minder 

tijd nodig om het opnieuw te leren. 
 
 

Je vergeet een deel, maar je heb nog 
minder tijd nodig om het opnieuw te leren. 
 
 
 

  Je vergeet een deel, maar je hebt nog 
minder tijd nodig om het opnieuw te leren  

 
 
 
________ Je kunt vol vertrouwen en gemakkelijk de 

tekst citeren. 

 

 

 

 

Opdracht voor sessie 2: 
 

1. Bijbeltekst memorisatie:  

• Lees het artikel Beginnen met Christus blz. 11-13.  

• Doe de Quiz: Samenvatting van Beginnen met Christus in Sessie 2, blz 17-18.  

• Memoriseer ‘Zekerheid van verlossing’,  1 Johannes 5:11,12. 

2. Bijbellezen: Gebruik een hedendaagse vertaling of vrije overzetting van de Bijbel. Lees                 

en markeer elke dag. 

3. Bijbelstudie: Achterin ieder TD boek vindt je een bijbelstudiegedeelte. De bladzijde 

nummers beginnen hier opnieuw. Dat ieder TD boek 2 gedeeltes heeft went snel. 

Meestal doen we één bijbelstudie over twee sessies. Als voorbereiding voor 

volgende week, doe de vragen 1-9, het eerste helft van hoofdstuk 1 van de 

Bijbelstudie ‘God zorgt voor u.’ 

  

 

 

 

 


