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Delta groeistudie – vaardigheden(5) De waarheden in de Bijbel toepassen 

 OPDRACHT 

� Bid. Aan het begin en als kring aan het eind. 

� Bespreek. Waarom is gehoorzaamheid aan de Bijbel belangrijk?  

� Onderricht. Hoe je praktische toepassingen voor bijbelse waarheden bedenkt en een persoonlijke toepassing maakt.  

� Deel de studie uit. Bij punt C. 

 LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER 

Wat is een toepassing?Wat is een toepassing?Wat is een toepassing?Wat is een toepassing? Een ‘toepassing’ is een respons op Gods Woord. Nadat je de Bijbel gelezen of bestudeerd hebt, 

beantwoord je de volgende vraag: “Welke respons verlangt God van mij?” “Wat wil God dat ik doe met wat ik gelezen heb?” 

Het doel van het maken van toepassingen is om steeds meer op Jezus Christus te gaan lijken! 

A. MOTIVATIE. WAAROM IS GEHOORZAAMHEID AAN GODS WOORD BELANGRIJK? 

God heeft de Bijbel niet alleen aan ons gegeven om onze kennis van de waarheid te vergroten, maar ook om onze levens met 

die waarheid te veranderen.  

1. Een echt geloof.  

Lees Jakobus 2:17,22. Gehoorzaamheid bewijst dat je geloof echt is. Gehoorzaamheid maakt je geloof levend en zorgt ervoor 

dat geloof invloed in je leven heeft. Zonder gehoorzaamheid is je geloof enkel een verstandelijk geloof of een dood geloof. 

2. De ervaring van Gods liefde.  

Lees Johannes 14:21,23. Gehoorzaamheid aan de geboden van Jezus Christus bewijst dat je Hem liefheeft. Gehoorzaamheid 

is ook nodig om de vertrouwelijke omgang, liefde en de aanwezigheid van God echt te ervaren. 

3. Gebedsverhoring.  

Lees 1 Johannes 3:22. God zal je gebeden alleen verhoren wanneer je zijn geboden gehoorzaamt en doet wat Hem behaagt. 

B. METHODE. HOE BEDENK JE PRAKTISCHE TOEPASSINGEN VAN BIJBELSE WAARHEDEN? 

1. Leg de Bijbel correct uit 

De Bijbel is een eenheid en spreekt zichzelf niet tegen. Elk bijbelgedeelte moet steeds in de context van de hele Bijbel bezien 

worden. Het Oude Testament moet altijd in het licht van het Nieuwe Testament uitgelegd worden. En minder duidelijke 

onderricht (bv. Lukas 14:26) moet in het licht van duidelijker onderricht (bv. Matteüs 10:37) uitgelegd worden.  

2. Overweeg alle mogelijke toepassingen 

Hoewel er in een bepaald bijbelgedeelte maar één ondubbelzinnige waarheid staat, zou deze waarheid verschillende 

mogelijke praktische toepassingen kunnen hebben voor verschillende mensen in verschillende omstandigheden. 

Bijvoorbeeld, “Gij zult niet stelen” (Exodus 20:15) is één waarheid, maar heeft vele mogelijke toepassingen, zoals: je mag 

geen kleding uit een winkel stelen, je mag geen DVD met kopierecht kopiëren en je mag geen geld declareren waarvoor je 

niet gewerkt hebt. Maak een lijst van mogelijke toepassingen m.b.v. de vraag: “Wat wil God dat ik weet (kennis), geloof 

(overtuiging), ben (karakter) of doe (gedrag)?” 

3. Er zijn verschillende soorten toepassingen 

Sommige toepassingen stoppen een slechte gewoonte (bv. roken) en andere beginnen een nieuwe gewoonte (bv. elke dag 

stille tijd houden). Sommige toepassingen vermeerderen een bepaald gedrag (bv. je gaat meer tijd uittrekken om met je gezin 

om te gaan) en andere verminderen een bepaald gedrag (bv. minder geld uitgeven aan onnodige luxe artikelen). Sommige 

toepassingen kun je meteen uitvoeren (bv. je kamer opruimen) en andere hebben meer tijd nodig (bv. een goede gewoonte 

aanleren). Belijd elke nederlaag en geloof dat elke overwinning je sterker maakt. Zie het volgende proces:  

                                                 

Zaai een gedachte en oogst een daad 

Zaai een daad en oogst een gewoonte 

Zaai een gewoonte en oogst een karakter 

Zaai een karakter en oogst een bestemming 


