
Discipelschap



Terugblik
Groeigebieden
In de boom hiernaast staan drie
groeigebieden getekend:
1. Identiteit: leven vanuit je bestaansrecht in God
2. Geestelijk leven: leven vanuit de Heilige Geest door jouw geest, ziel
en lichaam heen, hoe ontwikkel je dat? (Romeinen 8:6)
3. Priesterschap: wandelen in je bestemming

Bij deze groeigebieden hebben wij gedacht
aan het beeld van Psalm 1:3 “een boom geplant aan waterstromen, die
vrucht draagt op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt”



De Lessen
Deel 1 
Les 1: Inleiding discipelschap  
Les 2: Vaderhart van God  
Les 3: Wie ben ik in Christus?  
Les 4: Luisteren naar Gods stem  
Les 5: Praten met God 
Les 6: Stenen  
 
Deel 2 
Les 7: Groeien in Geloof  
Les 8: Wat belemmert groei?  
Les 9: Geestelijke strijd  
Les 10: Wie is de Heilige Geest?  
Les 11: De gaven van de Heilige Geest  
Les 12: Geef jezelf!  
 
Deel 3 
Les 13: Bedieningen van Jezus in de gemeente  
Les 14: Jouw plek in het lichaam van Christus (gaven en talenten)  
Les 15: Priesterschap, jouw plek in de wereld  
Les 16: Autoriteit in Christus  
Les 17: Evangelisatie/Geloof delen  
Les 18: Bestemming  



Nieuwsgierig?

Cursus Discipelschap 
Discipel zijn betekent dat je leerling en volgeling bent en een lerende houding ontwikkeld 
door open te staan om te blijven leren en groeien in verschillende facetten van je 
leven. Dit  betekent in de praktijk: in liefde Hem volgen, veranderen naar Zijn 
beeld, beelddragers worden/zijn in onze omgeving. Wij zijn Zijn ambassadeurs in Zijn 
Koninkrijk.  
Alles wat we doen draait om…. Jezus volgen en Zijn opdracht volbrengen. We houden van 
God, en we vertrouwen onszelf aan Hem toe. Dit laat zich zien in gehoorzaamheid door ons 
leven af te leggen (in de doop) en in nieuw leven onder Zijn heerschappij  te wandelen. In 
deze lessen leer je om een discipel van Hem te zijn! 

Download het les materiaal  
 

Ga naar de website:
www.regenboogzuid.nl log in en kijk bij kringstudies

http://www.regenboogzuid.nl/


Mattheus 5:14-16

Mattheus 5:14-16 
14Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 
Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet 
hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16Zo moet jullie licht schijnen 
voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de 
hemel. 
 



Efeze 2:10
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