ZICHTBARE LIEFDE VAN CHRISTUS
Week 2: Toerusten en trainen
1 Petrus 5:1- 11
1 Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede- oudste
en als oogget uige van Christ us lij den, en om dat ik evenals u zal
delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik
u: 2 Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht
niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden
maar met belangeloze toewijding. 3 Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die
aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. 4 Dan zult u wanneer de hoogste
herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt. 5 En u,
jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de
omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich
tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. 6 Onderwerp u dus
nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats
geven. 7 U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.
8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een
brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 9 Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw
geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde
leed gebukt gaan. 10 Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade,
heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u
sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.
11 Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.
1. a. Welke zinnen in 1 Petrus 5:1- 11 spreken jou het meeste aan?
Gebruik daarbij de volgende symbolen:
iets over God
iets over de mens
iets om te gehoorzamen
! iets wat je aanspreekt
? iets dat je niet begrijpt
b. Welke taak hebben de oudsten in de gemeente?
c. Welke houding is daarbij nodig?
d. Waarom is toerusting en training nodig?
e. Waartoe heeft God ons geroepen?
Efeze 6:10- 17
10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de
wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en
de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem
daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het
kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14 Houd stand, met de waarheid
als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het
evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het geloof als
schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.
17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
2. a. Wat valt je op?
b. Waarom zou Paulus het beeld van de wapenrusting gebruiken?
c. Hoe leer j e de wapenrust ing kennen en hant eren?
d. gordel =
schild =
borstharnas =
helm =
sandalen =
zwaard =

3. Paulus zegt : Volg m ij na, zoals ik Christ us navolg ( 1 Korint iërs 11: 1)
a. Bespreek de stelling: Zonder discipelschap is kerk- zijn onmogelijk.
( discipel = volgeling en leerling: iem and die het vak leert door op t e t rekken m et
een leermeester. Vergelijk: timmerman- leerling)
b. Hoe heb jij geleerd de dingen van het geloof in praktijk te brengen?
c. Welke moeilijkheden ben je daarbij tegen gekomen?
d. In welke aspecten van het discipelschap zou je willen groeien?
e. Hoe zou jij je kennis en vaardigheden ten dienste van anderen kunnen stellen om
hen te helpen in hun geloofsontwikkeling?
4. Welke vragen zijn bij je opgekomen in de afgelopen periode van het Gemeenteproject?

