
      Bijbelstudie - 9 

God maakt zijn werk af

Filippenzen 1 vers 1-6

1 Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus. Aan alle 
heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus, en aan hun
opzieners en dienaren. 2 Genade zij u en vrede van God, onze
Vader, en van de Heer Jezus Christus. 

3 I k dank m ijn God alt ijd wanneer ik aan u denk, 4 telkens
wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, 5 omdat u
vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de
verspreiding van het evangelie. 6 I k ben ervan overtuigd dat hij
die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de
dag van Christus Jezus.

Vragen

Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?

Wie zijn de heiligen in vers 1 en waarom worden zij zo
genoemd?

Paulus bidt voor de heiligen in Filippi. Waarom is
voorbede belangrijk en hoe zou je dat een plaats
kunnen geven in je wijkteamwerk?

Hoe kun je weten dat God in jou en in anderen een goed 
werk is begonnen?

Hoe kun je bevrijd worden van de moedeloosheid dat
veel van wat je bent begonnen, nooit zal afkomen?

Wanneer zal God zijn werk op aarde - in mensen en in
zijn kerk - voltooien?
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     Bijbelstudie - 10

In dienst van Christus Jezus

2 Timoteüs 2 vers 1-7

1 Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. 2
Geef wat je in aanwezigheid van velen van m ij hebt gehoord,
door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te
onderwijzen. 3 Deel in het lijden als een goed soldaat van
Christus Jezus. 4 I emand die in krijgsdienst is, laat zich niet
afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet
tevreden over hem zijn. 5 Een at leet wordt niet gelauwerd als hij
zich niet aan de regels houdt. 6 De boer die het zware werk doet, 
heeft als eerste recht op de oogst . 7 Denk na over wat ik je heb
gezegd; de Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt . 

Vragen

Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?

Hoe kun je als christen sterk zijn (vers 1) en hoe kun je
in die sterkte toenemen?

Welke opdracht geeft Paulus in vers 2 aan Timoteüs?

Aan welke voorwaarden moeten deze werkers in de
gemeente voldoen?

Welke drie voorbeelden gebruikt Paulus in vers 4-6? 

Wat kunnen we uit deze voorbeelden leren voor ons
dienen in de gemeente van Christus Jezus?

Toerusting wijkteams Bijbelstudie - 10



    Bijbelstudie - 11

Bouwen aan de gemeente

1 Korintiërs 3 vers 10-17

10 Overeenkomst ig de taak die God m ij uit genade heeft
opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament
gelegd, en anderen bouwen daarop voort . Laat ieder erop let ten
hoe hij bouwt, 11 want niemand kan een ander fundament
leggen dan er al ligt  Jezus Christus zelf. 12 Of er op dat
fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en
edelstenen of met hout , hooi en stro, 13 van ieders werk zal
duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal 
dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden
gebracht . Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. 14
Wanneer iemands bouwwerk blij ft staan, zal hij worden beloond.
15 Wanneer het verbrandt , zal hij daarvoor de prijs betalen;
hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. 

16 Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest
van God in uw midden woont? 17 I ndien iemand Gods tempel
verniet igt , zal God hem verniet igen, want Gods tempel is heilig 
en die tempel bent u zelf. 

Vragen

Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?

In dit bijbelgedeelte wordt de gemeente vergeleken met
een gebouw. Wat voor een gebouw? Wie woont er in dit
gebouw? Hoe zit het gebouw dat Paulus beschrij ft in
elkaar?

Hoe wordt er volgens vers 10 aan dit gebouw gewerkt?

Wat bedoelt Paulus met vers 13?

In vers 17 wordt de gemeente beschreven als Gods
heiligdom en als Gods eigendom. Wat betekent dat voor
onze gemeente?

Welke lijn( -en) kun je vanuit dit bijbelgedeelte t rekken
naar de praktijk van je eigen dienen in de gemeente?
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     Bijbelstudie - 12

Eensgezind bidden

Matteüs 18 vers 15-20

15 Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt , moet je
die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan
heb je ze voor de gemeente behouden. 16 Luisteren ze niet ,
neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag
krijgt dankzij de verklaring van ten m inste twee getuigen. 17 Als
ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente.
Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen
dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt . 18 I k
verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in 
de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal
ook in de hemel ontbonden zijn. 19 I k verzeker het jullie
nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets
vragen, wat het ook is, dan zal m ijn Vader in de hemel het voor
hen laten gebeuren. 20 Want waar twee of drie mensen in m ijn
naam samen zijn, ben ik in hun m idden. 

Vragen

Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?

Welke (kerkelij ke) weg wijst Jezus als een broeder of
een zuster zondigt?

Wat is de betekenis van de woorden binden en
ontbinden in vers 18?

Heel opvallend is dat vers 19 en 20 nauw verbonden zijn 
met de voorafgaande verzen. Wat zou het eensgezind
vragen in dit verband kunnen betekenen?

Waarom wordt er in vers 20 gesproken over twee of
drie ?

Hoe denk je over gebedstrio s en gebedskringen in de
gemeente?
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