
Wanneer jij en degenen die jij onderwijst dit process elk jaar 
herhalen, kan de hele wereld in minder dan 40 jaar worden 
bereikt! God heeft je alles gegeven om dit te bereiken in Zijn 
Woord en door Zijn Geest.


Een-jarig Discipelschap!

Redding: Johannes 3:16, Efeziers 2:8-10, Romeinen 
3:23, 6:23, 5:8, 10:9. Heb jij in geloof je leven aan

Te voltooien in een jaar, wanneer je 1 of minder dan 1 afspraak 
per maand mist!

Bereidt je voor om jouw getuigenis te delen. Schrijf 
3 dingen op die jou beschreven zonder Christus.

Christus overgegeven? Zo niet, doe dat dan nu door gebed. Zoja, 
dan ben je God’s kind! Redding is uit genade, door geloof, niet 
door werken. De doop is een uiting daarvan (Mattheus 28:18-20). 
Als je nog niet bent gedoopt, bespreek om dit te doen. Eindig met 
gebed. Maak volgende afspraak.

Beschrijf vervolgens het Evangelie (herinner laaste afspraak) en 
hoe en wanneer jij tot geloof kwam. Als laatste, schrijf 3 dingen 
op die je nu identificeren vanwege Christus. Kom meer te weten 
via oasisworldministries.org/one-minute-witness 

Kopien verkrijgbaar bij greatcommissionalliance.org/oyd

Familie: Mattheus 5:27-32, 1 Korintiers 7:10-16, 
Epheziers 5:21-6:4, Hebreeen 13:4, Spreuken 22:6.
Valse leraren: Mattheus 24:24, 2 Korintiers 11:3, 2 
Timotheus 4:1-5, 2 Petrus 2:1-3. Vermijdt allen die 
sensatiezucht benadrukken boven de Bijbel.
Onderwijs de waarheid: Mattheus 28:18-20, 
Romeinen 12:7, 2 Timotheus 2:15, 3:16-17, Titus 2:1.
Ga getuigen in de kracht van de Heilige Geest: 
Begin nieuwe gelovigen te onderwijzen met dit 
hulpmiddel.
Maak contact: Doe iets leuks. Praat met elkaar en 
bemoedig elkaar. Bid samen.
De waarheid aangaande God - De Drie-eenheid: 
Mattheus 28:19, Genesis 1:26, Johannes 1:1. De Vader, 

Zoon (Jezus), en de Heilige Geest zijn 1. Net als 1 kamer 3 delen 
heeft, hoogte, lengte, en diepte, zo is ook God volmaakt 3 in 1.

De waarheid aangaande Jezus: Johannes 3:16, 6:40, 
14:6, Mattheus 1:23, 1 Korintiers 15:17-22. Het

historische bewijs voor het leven, de bediening, de dood, en de 
opstanding van Jezus is onweerlegbaar (thebestfacts.com).

De waarheid aangaande mensen: Lukas 19:10, 
Johannes 12:32-33, 1 Timoteus 2:3-4, 2 Petrus 3:9. 
Ga getuigen: Vervolgens, individueel, blijf dagelijks 
getuigen voor de komende maand. Begin dit hulpmiddel 
door te werken met allen die Christus aannemen.
Wees een goede leider: Matteus 20:25-28, 1 
Timoteus 3:1-13, 4:12-16, Titus 1:5-9, 1 Petrus 5:1-5.
Laat angst je niet weerhouden van vrijmoedige 
bediening: Johannes 14:27, Markus 13:11, Psalmen 23.
Laat vervolging of oppositie je niet stoppen: 
Mattheus 5:10-16, 2 Timoteus 3:12, 1 Petrus 4:12-19.
Vermenigvuldig: Mattheus 13:23, 28:18-20, Markus 
13:10, Handelingen 1:8, 2 Timoteus 2:2. Begin samen

Great Commission Alliance. Meer hulpbronnen verkrijgbaar 
via: greatcommissionalliance.org/gcaresources

Een overdraagbaar, vermenigvuldigings hulpmiddel

met minimaal 1 ander persoon door deze verzen heen te werken. 
Met iemand die trouw is, beschikbaar is, moedwillig is, 
onderwijsbaar is, en een hart voor God heeft.

Instructies: Houdt je relatie met God sterk (Johannes 15:5). Kom 
wekelijks bij elkaar. Volg de wekelijkse pictogram instructies. 
Begin met gebed en gesprek. Volg de orde in deze folder. Stel 
goede vragen en geef de tijd voor het beantwoorden van vragen. 
Benadruk God’s Woord, de kracht van de Geest, Zijn liefde, 
aanvaarding, genade en vrijheid. Herhaal de geleerde principes. 
Plan altijd de volgende ontmoeting.

Studeer: Lees elk Bijbel vers. Bespreek observaties. (Stel 
wie, wat, wanneer, waar, hoe, en waarom vragen). 
Bespreek de betekenis (overweeg observaties, context, en 
andere Bijbel verzen). Bespreek hoe je de waarheid van 
deze verzen kan toepassen.

Maak contact: Doe iets leuks. Praat met elkaar en 
bemoedig elkaar. Bid samen.
Controleer: Markeer elke afspraak naderhand als 
afgerond. Plan vervolgens waar en wanneer je volgende 
afspraak is.

Voer het praktische voorgestelde idee uit. Begin en 
eindig met gebed. 

Nodig vrienden uit, deel wat verhalen met elkaar, heb een fantastische 
maaltijd, bid en vier de afronding van een 1-jarig discipelschap!
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Identitieit: Psalmen 139:1-18, Johannes 1:12, 
10:25-30, Romeinen 8:38-39, 2 Corinthiers 5:17, 
Efeziers 2:8-10, Filippenzen 1:6, Hebreeen 12:1-2.

5:18, 1 Johannes 5:14-15. Je ontvangt de Heilige Geest waaneer je 
tot geloof komt, maar wordt bevolen om voortdurend vervuld te 
blijven met de Heilige Geest. God belooft je te geven wat je ook 
vraagt overeenkomstig Zijn wil. Omdat dit Zijn wil is, vraag Hem om 
je te vervullen met Zijn Geest elke keer wanneer je hier aan denkt, 
en laat dan toe dat Hij je de kracht geeft voor Zijn wil, door geloof! 
Hij zal je de kracht geven voor al datgene waartoe Hij je roept.

Plan dagelijks tijd met Jezus: Markus 1:35, Lukas 
10:38-42, Mattheus 4:4, Filippenzen 4:6-7.
Wandelen in God’s genade: Lukas 4:18-19, Romeinen 
5:1-2, 2 Korintiers 12:9, Efeziers 2:8-10. Leef in de 
verwachting van de goedheid en genade van God!
Bouw je leven op de fundering van de Bijbel: 
Mattheus 7:24-27, 2 Timotheus 2:15, 3:16, Psalmen

Maak contact. Doe iets leuks. Praat met elkaar en 
bemoedig elkaar. Bid samen.

Wandelen in geloof in God’s Woord: Mattheus 4:4, 1 
Korintiers 16:13-14, 2 Korintiers 5:7, Galaten 2:20, 

Hebreeen 11:1-6. Maak keuzes in geloof, gebaseerd op God’s 
Woord, ongeacht gevoelens of omstandigheden.

1:1-3, 119:11, Jakobus 1:22. De Bijbel is accuraat qua text, 
geschiedenis, profetieen en wetenschap (thebestfacts.com). Lees 
het, bestudeer het en pas het dagelijks toe.

Omgaan met zonde: Johannes 8:31-36, Romeinen 
7:14-8:1, 1 Korintiers 10:13, 1 Johannes 1:5-9

(dit is in the context van gemeenschap of intimiteit met God), 
Psalmen 103:12. Jouw redding en relatie met God kwam tot 
stand door genade, toen jij je vertrouwen op Christus stelde. Nu 
beinvloedt zonde je intimiteit met God en Hij vergeeft je en 
herstelt intimiteit wanneer je je zonde beleidt.

God vertrouwen in moeilijkheden: Mattheus 6:25-34, 
Romeinen 8:28, 2 Korintiers 12:7-10, Jakobus 1:2-4, 1 
Petrus 4:19. Geef God de eer in je omstandigheden.

Wandelen in de kracht van de Geest: Johannes 
7:38-39, 16:7, 1 Korintiers 3:16, 6:19, 12:13, Efeziers

Ga getuigen in de kracht van de Geest: Verfijn je 
getuigenis van ontmoeting #2. Vraag God dan om jou

Schrijf de namen op van 10 vrienden die Jezus niet 
kennen. Begin dagelijks voor hen te bidden.

Kerk: Johannes 13:34-35, Handelingen 2:42, 
Romeinen 12:3-10, Hebreeen 3:13, 10:24-25.

Omgaan met conflict: Mattheus 18:21-22, 5:23-24, 
18:15-17, 7:3-5, Romeinen 12:18, Colossenzen 3:13.
Getuigen: Mattheus 4:19, 9:36-38, 13:3-9, Handelingen 
1:8, Romeinen 10:13-15, Colossenzen 4:5.
Ga getuigen in de kracht van de Heilige Geest: Doe 
hetzelfde als de laatste keer. Leg het Evangelie uit. 
Nodig mensen uit om hun vertrouwen in Jezus te stellen.

Maak contact. Doe iets leuks. Praat met elkaar en 
bemoedig elkaar. Bid samen.

Leven met een Verspreiding van het Evangelie 
doel: Handelingen 1:8, Mattheus 9:36-38, 28:18-20,

Johannes 15:5, 1 Korintiers 10:31. Hoe kan je het delen van het 
Evangelie en het maken van discipelen je levensdoel maken?

Je geesteijke gaven gebruiken: Handelingen 1:8, 
Romeinen 12:1-11, 1 Korintiers 12:4—11, Efeziers

4:11-13. Gebruik je gaven met nederigheid, in eenheid met 
andere gelovigen, voor het verspreiden van het Evangelie. Houdt 
de focus op Jezus en Zijn Woord.

Maak contact: Doe iets leuks. Praat met elkaar en 
bemoedig elkaar. Bid samen.
Herhaal: Mattheus 7:24-27. Kijk terug op vorige 
ontmoetingen. Wat zijn de volgende stappen die je 
moet nemen?
Dien de hulpbehoefende mens: Lees Mattheus 
25:34-40, Psalmen 82:3-4, Jakobus 1:27. Ga dan en 
help mensen in nood en vertel ook het Evangelie.
Wandel in integriteit: Johannes 14:15, Galaten 
5:19-23, Efeziers 5:1-4, Colossenzen 3:1-10.

Gebed: Mattheus 6:9-13, Filippenzen 4:6-7, 1 
Thessalonicenzen 5:17, 1 Johannes 5:14-15.

te vullen met Zijn Geest. Ga dan in geloof en deel je getuigenis. 
Vraag aan iemand of je ze een vraag mag stellen. Vraag dan of ze 
je iets geweldigs kunnen vertellen wat hen is overkomen. Luister 
en toon betrokkenheid. Vraag dan of jij jouw verhaal mag 
vertellen. Deel het daarna met hen!Liefde: Markus 12:29-31, Johannes 13:34-35, 15:5, 9, 

1 Korintiers 13:4-8, Galaten 5:22-23, 1 Johannes 4:19.

Oefen je getuigenis: Herhaal bijeenkomst 2. Verfijn 
en oefen samen het geven van je getuigenis.


