
EVERY MAN  
A WARRIOR
Mannen toerusten voor de dagelijkse strijd 

van het leven

BOEK 1
Wandelen met 
God

LONNIE BERGER



H
ANDLEIDING 

Handleiding voor Leiders
..................................................

LES 1

WAAROM DISCIPELSCHAP

Opmerking voor Leiders

Je kan de Handleiding voor Leiders ook vinden op de website 
www.Everymanawarrior.nl om het leiden van een les makkelijker te 
maken.

WAAROM DISCIPELSCHAP?
De focus van de eerste les is voor elke man om kennis te maken met 
en een toezegging te maken op het doel: “De man te worden naar 
Gods hart”.

 ᏴBesteed de eerste minuten in het leren kennen van elkaar als 
de mannen elkaar nog niet kennen. (Namen uitwisselen, werk, 
familie, etc.)

 Ᏼ Pagina 10-11: lees het voorwoord samen. Ga rond en vraag elke 
man een alinea te lezen

 Ᏼ Pagina 16-25: lees “Waarom discipelschap?” telkens als er een 
vinkje staat betekent dat er een vraag is om te bespreken. Stop 
bij elk vinkje en stel de vraag.

 Ᏼ Pagina 24: lees de “Om te onthouden” en “opdracht”.

 ᏴGa iedereen bij langs voor contact informatie op de 
“contactinformatie” pagina van dit boek

 ᏴDe leider sluit af in gebed
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LES 2

HET VINDEN VAN “HET ENE”
OPMERKING VOOR DE LEIDERS

Je kan de leiders handleiding vinden op de website  
www.Everymanawarrior.nl om het leiden van een les makkelijker te 
maken.

HET VINDEN VAN “HET ENE”

 Ᏼ Open in gebed. In les 7 starten we met samen bidden als groep.

 Ᏼ Vraag of iedereen de les heeft voorbereid.

 Ᏼ Vraag of iedereen Mijn commitment heeft ondertekend op pagina 
23. Zo niet, vraag om het op dit moment te doen.

 Ᏼ Vraag iemand om te beginnen met het lezen van de les en ga rond 
in een cirkel, elke man een alinea. Elke keer als er een vinkje staat 
betekent dat er een vraag is. Stop bij elk vinkje en bespreek de 
vragen met elkaar.

 Ᏼ Pagina’s 28-37: Stel alle vragen van deze pagina’s. Afhankelijk van 
de tijd kan je twee of vier mannen hun antwoorden laten geven. 
Probeer iedereen hierin mee te nemen.

 Ᏼ Pagina 35: Laat iedereen delen wat ze hadden opgeschreven in hun 
Stille Tijd over Kolossenzen 3. Zorg ervoor dat iedereen het format 
volgt van ‘hoe deel je je Stille Tijd met een groep.’ 

 Ᏼ Pagina’s 37-38: Lees Om te Onthouden en de Opdracht voor 
volgende week.

 Ᏼ Herinner hen dat ze de volgende week ook een stille tijd moment 
moeten delen.
 Ᏼ Sluit af in gebed en vraag God de mannen te helpen in het 
ontwikkelen van de vaardigheid in het houden van Stille Tijd.
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LES 3

WAAROM MANNEN FALEN
OPMERKING VOOR LEIDERS
Het is belangrijk om de leidershandleiding te volgen tijdens het behan-
delen van de les. Waar sommige items elke week hetzelfde zijn, kunnen 
andere weer specifiek, eenmalige instructies, zijn die een negatieve impact 
kunnen hebben als je de studie gemist hebt. Deze items zijn gemarkeerd 
met een ster.  

WAAROM MANNEN FALEN
 Ᏼ Open de sessie in gebed.
 Ᏼ Vraag de deelnemers hoe het is gegaan met het houden van Stille 
Tijd.
 Ᏼ Ga terug en lees opnieuw het stuk “Hoe deel je Stille Tijd met een 
groep” (pagina 37). We delen Stille Tijd wekelijks waardoor het 
belangrijk is om de vaardigheid goed te krijgen.
 Ᏼ Vraag hen om hun Stille Tijd journal erbij te pakken en laat ze één 
Stille Tijd van deze week kiezen die ze willen delen met de groep.
 Ᏼ Ga terug naar de de ABC’s van het houden van Stille Tijd en 
belangrijke richtlijnen voor Stille Tijd (pagina’s 32-31) en lees het 
opnieuw na het delen van Stille Tijd. Dit is een nieuwe levenslange 
gewoonte dus is het goed om het opnieuw te bekijken.
 Ᏼ Vraag iemand om te beginnen met het lezen van de les. Ga rond 
en laat elke man een paragraaf of twee lezen. Telkens als er een 
vink staat betekent dat er een vraag is om te bespreken. Stop bij 
elke vink en stel de vraag.
 Ᏼ Pagina’s 42-46: stel de vragen van deze pagina’s. Laat twee of vier 
personen hun antwoord delen, afhankelijk van de tijd. Probeer 
iedereen erin te betrekken.
 Ᏼ Pagina 45: Lees Johannes 15:4-8 als groep en bespreek daarna de 
vragen. Probeer iedereen erin te betrekken.
 Ᏼ Pagina’s 46-47: lees de Om te onthouden en de opdracht.
 Ᏼ Sluit af met gebed en vraag God om iedereen te helpen in hun 
Stille Tijd.
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LES 4

EEN MAN VAN HET WOORD

OPMERKING VOOR LEIDERS

Het is belangrijk om de leidershandleiding te volgen tijdens het behandelen 
van de les. Waar sommige items elke week hetzelfde zijn, kunnen andere weer 
specifiek, eenmalige instructies, zijn die een negatieve impact kunnen hebben 
als je de studie gemist hebt. Deze items zijn gemarkeerd met een ster.  

EEN MAN VAN HET WOORDS

 Ᏼ Open de sessie met gebed.
 Ᏼ Ga de kring rond en vraag elke man om te delen van één van zijn Stille 
Tijd momenten. Gebruik Hoe je je Stille Tijd kunt delen te gebruiken 
van pagina 37.
 Ᏼ Vraag de mannen hoe de eerste keer memoriseren ging. Vraag wie wil 
proberen om het vers op te zeggen. Jij kunt ook als eerste gaan om de 
spits af te bijten. Uiteindelijk vraag je elke man om te proberen het vers 
te citeren.
 Ᏼ Herinner hen om de referentie voor en na het vers op te 
noemen.

 Ᏼ Begin de les paragraaf voor paragraaf te. Een      voor iets betekent 
dat er een vraag is te bespreken. Stop bij elke     en bespreek de vragen.
 Ᏼ Pagina’s 51-56: Stel elk van de vragen op deze pagina’s. Afhankelijk 
van de tijd kan je twee of vier personen hun antwoorden laten geven. 
Probeer iedereen te betrekken.
 Ᏼ Pagina 54: Lees Vaardigheden om je te helpen in bijbelteksten te 
memoriseren voor het leven. Vraag om toelichting of onduidelijkheden
 Ᏼ Pagina’s 54-55: Laat iemand elke vers lezen. Laat afhankelijke van tijd 
zo veel mogelijk mannen hun gedachten delen over het Zijn van een 
Man van het Woord. 
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 Ᏼ Pagina 55: Laat elke man zijn Waarom wil ik een man van het woord zijn 
Lezen. 
 Ᏼ Pagina’s 56-57: Lees Punten om te herinneren en de Opdracht voor 
Volgende Week. 
 Ᏼ Plaats het volgende vers 2 Timotheüs 3:16-17 voorin je EMAW verzameling 
en begin dit deze week te memoriseren.
 Ᏼ Page 57: Lees de Extra opmerking.
 Ᏼ Sluit af in gebed.

EEN MAN VAN HET WOORD
Mijn vriend Tom vroeg me om een Discipelschaps bijbelstudie met hem te star-
ten met vijfentwintig mannen van zijn kerk. Het waren goede kerels, klaar om te 
groeien en bereid om te leren. 

Ik startte mijn verhaal met de volgende simpele vraag: “Hoeveel van jullie heb-
ben kinderen en willen graag dat ze God gaan volgen?” Onmiddellijk stemde 
100 procent van hen in en staken ze hun handen op ter instemming. Ik stelde 
hen een tweede vraag: “Hoeveel van jullie zijn bereid om een o!er te brengen 
voor je kinderen en het werk te doen om een goddelijk karakter in hun leven te 
bouwen?” Opnieuw stak iedereen meteen enthousiast zijn handen in de lucht. 
De laatste vraag was: “Hoeveel van jullie kennen drie verzen van de Bijbel over 
het opvoeden van kinderen?” Het was stil in de zaal, en geen enkele hand ging 
omhoog.

In Mattheus 22 probeerden Farizeeën Jezus in de val te lokken door Hem met 
een gemene theologische vraag te bestoken. Zijn antwoord verbaasden hen en 
het maakte me bang. “U dwaalt, blijkbaar kent u de Schriften niet” (Mattheüs 
22:29). Is dit waar? Jij en ik maken fouten, maken slechte keuzes en daarmee een 
zootje van ons leven en we vragen ons af wat er gebeurd is, allemaal omdat we 
het Woord niet kennen.

Helaas maken wij als mannen fouten, verkeerde gedachten en keuzes die die-
gene raken, die het dichtst bij ons staan. Onze verkeerde, interne programmering 
wordt van generatie op generatie doorgegeven als we de waarheid niet ontdek-
ken, en onze fouten herstellen.

Nico Brand
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LES 5

MEDITATIE: DOELMATIG 
DENKEN

OPMERKING VOOR LEIDERS 
Deze les heeft bepaalde items gemarkeerd met een ster. 

Meditatie: Doelmatig Denken
 Ᏼ Deel op in groepen en citeer de verzen aan elkaar. Laat één man 
de verzen voor zich houden terwijl de andere het quote en ook de 
referentie aan het begin en het einde van het vers zegt. 
 Ᏼ Introduceer de mannen het Voortgangsschema aan het einde van 
het boek. Iemand anders kan het Voortgangsschema tekenen met 
zijn initialen en datum nadat degene het vers woord-perfect heeft 
geciteerd. Lees de cursus vereisten voor voltooiing aan het einde 
van het voltooiiing schema. 

  • Voltooi alle negen lessen.
  • Memoriseer en quote zes Bijbel teksten.
  • Leg twintig of meer Stille Tijd momenten vast.

 Ᏼ Open de sessie in gebed.
 Ᏼ Vraag de deelnemers hoe het gaat met het memoriseren van de 
verzen. Zeggen ze de referentie ervoor en erna? Zeggen ze de 
referentie en de eerste verzen tegelijk?
 Ᏼ Lees opnieuw Vaardigheden die je helpen om te memoriseren op 
pagina 54.
 Ᏼ Ga de kring ronde en vraag elke man om een van hun Stille Tijd mo-
menten te delen. Ga naar het deel van de Bijbel waar vanuit ze delen.
 Ᏼ Pagina 60: Vraag iemand om te beginnen met het voorlezen van de 
les. Wissel af na een paar alinea’s.
 Ᏼ Pagina’s 63-64: Stel elk van de vragen op deze pagina’s. Afhankelijk 
van de tijd kan je twee of vier mannen hun antwoord laten geven. 
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Probeer iedereen te betrekken.
 Ᏼ Pagina 65: Lees de Om te Onthouden en de Opdracht voor volgende 
week.
 Ᏼ Pagina 65: Plaats Jozua 1:8 voorin je verzenverzamelingen begin deze 
week met het memoriseren van dit vers.
 Ᏼ Sluit af in gebed. Bid als leider voor de mannen om mannen van het 
Woord te worden.

MEDITATIE: DOELMATIG DENKEN
Ik ontmoette dokter Dave toen ik net naar Omaha was verhuisd. Ik had even 
een controle nodig en zijn kantoor was maar een klein stukje verderop. Toen 
we het hadden over familie en wat ik deed, benoemde ik dat ik mannen help te 
groeien in hun relatie met Christus. Dit bracht een onderzoekende lach op zijn 
gezicht. Hij legde uit hoe hij recentelijk naar een Promise Keepers conferentie 
was geweest en hij daar zijn leven aan Jezus had gegeven.

Als een discipelmaker, kan je zo’n kans niet laten gaan! Ik zei: “Dat is fan-
tastisch!” en vroeg “heeft iemand je laten zien hoe je Stille Tijd kunt houden?” 
Hij zei: “Nee, wat is dat?” Ik legde uit dat het een tijd is om Bijbel te lezen en 
met Jezus praten over ons leven, zodat we kunnen groeien als christen. “Zou je 
willen leren hoe je dat doet?” Hij zei: “Ja!”

Dat startte een vierjarige reis waar dokter Dave zijn enige vrije ochtend per 
week besteedde aan discipelschap voor één of twee uur. Na ongeveer twee 
jaar begon hij andere mensen naar Jezus te leiden. Eerst zijn o!ce manager en 
daarna een patiënt, Alan.

Dokter Dave en ik gingen door met afspreken, en hij begon met het discipe-
len van Alan. Ze begonnen met het houden van Stille Tijd, wat het eerste jaar 
heel goed ging. Maar toen Alan een klus appartement kocht, begon dat alle tijd 
van hem in te nemen. Hij vertrok in de ochtend om half zes naar werk en was 
bezig tot middernacht aan zijn nieuwe project.

Zonder meditatie blijft het Woord vaak theoretisch, in plaats 
van dat het je hart raakt en je leven verandert. 

Nico Brand
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LES 6

JE HEBT NIET ONTVANGEN 
OMDAT JE NIET HEBT 
GEVRAAGD
OPMERKING VOOR LEIDERS
Deze les heeft bepaalde items gemarkeerd met een ster. 

Je Hebt Niet Ontvangen Omdat Je Niet Hebt Gevraagd
 Ᏼ Deel op in groepen en citeer de verzen aan elkaar. Laat één man 
de verzen voor zich houden terwijl de andere het quote en ook de 
referentie aan het begin en het einde van het vers zegt. 
 Ᏼ Onderteken elk onderdeel van het voortgangsscheam wat van 
toepassing is, achterin het boek.
 Ᏼ Open de sessie in gebed.
 Ᏼ Check de voortgang van memoriseren van de bijbelteksten. 
Herinner hen dat herhaling, herhaling en nog eens herhaling de 
sleutel is. Probeer dagelijks je verzen te reviewen.
 Ᏼ Herinner hen om tenminste één Stille Tijd moment te nemen over 
het nieuwe vers, gebruik makende van alle meditatie oefeningen. 
Daarmee heb je het halve vers al geleerd.
 Ᏼ Ga de kring rond en vraag elke man een Stille Tijd moment te 
delen.
 Ᏼ Begin met het lezen van de les, paragraaf voor paragraaf. 
 Ᏼ Pagina’s 70-72: Stel alle vragen op deze pagina’s. Laat afhankelijk 
van tijd twee of vier personen hun antwoorden delen. Probeer 
iedereen te betrekken. Zoek telkens elk vers op en lees het samen.
 Ᏼ Pagina 72: Laat iedereen zijn samenvatting over gebed lezen.
 Ᏼ Pagina 72: Laat afhankelijk van de tijd zoveel mogelijk mannen hun 
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antwoorden en meditaties delen, en hun herschreven stuk van Johannes. 
Probeer iedereen te betrekken. Vraag de mannen om hun Stel Vragen 
meditaties te delen en hun hergeschreven stuk van Johannes 16:24.
 Ᏼ Pagina 73: Lees de Om te onthouden. 
 Ᏼ Pagina’s 73-74: Lees de extra opmerking samen. Bespreek hoe je elkaar 
kunt helpen in het succesvol bouwen aan geestelijke gewoonten van Stille 
Tijd en Bijbelteksten memorisatie.
 Ᏼ Page 74: Lees de Opdracht voor Volgende Week. Plaats Johannes 16:24 
voor in je EMAW verzenverzameling en memoriseer het deze week.
 Ᏼ Sluit af in gebed.

Tijd om je volgende boek te bestellen. Ga naar Everymanawarrior.nl om het 
volgende deel van de EVERY MAN A WARRIOR serie te bestellen.  

JE HEBT NIET ONTVANGEN OMDAT JE NIET HEBT 
GEVRAAGD
Scott en Joyce waren net een paar jaar getrouwd en hadden hun struggles. 
Joyce wilde heel graag een piano. Ze had er zelfs een gevraagd, vlak nadat ze 
waren getrouwd. Maar Scott, als zelfstandig ondernemer, zei dat ze het niet 
konden veroorloven. Werk was moeizaam gegaan en in de aangenomen klus-
sen had hij niet altijd zoveel verdiend als hij had gehoopt. Joyce bleef worstelen 
met haar verlangen voor een piano. Elke maand bracht ze het onderwerp naar 
voren en de discussies daarover begonnen steeds meer een kwelling te worden.  

Scott en Joyce spaarden om een huis te kunnen kopen, evenals het afbeta-
len van hun studieschuld. Ze hadden hun inkomen gebudgetteerd, gaven vaak 
hun tienden en probeerden te leven met hun prioriteiten op God gericht. Ze 
werkten beiden maar hielden toch weinig over aan het einde van de maand. 
Scott en Joyce kwamen van families met verschillende inkomens. Scott kwam 
van een boerenfamilie en had veel moeite gedaan om te studeren terwijl Joyce 
haar vader, een leidinggevende bij een grote verzekeringsmaatschappij, een 
groot inkomen had. Joyce zag de $7,000 die ze op de spaarrekening hadden 
staan en had het idee dat ze zeker wel een deel van het geld zouden kunnen 
besteden voorhaar piano. Maar Scott had, voordat ze trouwden, zuinig geleefd 

Nico Brand
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LES 7

HET ECHTE DOEL VAN 
GEBED 

OPMERKING VOOR LEIDERS
Deze les heeft bepaalde items gemarkeerd met een ster. 

HET ECHTE DOEL VAN GEBED

 Ᏼ Deel op in groepen en citeer de verzen elkaar. Laat één man de 
verzen voor zich houden terwijl de andere het quote en ook de 
referentie aan het begin en het einde van het vers zegt.

 Ᏼ Open de sessie met gebed.

 Ᏼ Vraag de mannen om het aantal Stille Tijd momenten te tellen 
die ze hebben gehouden. Heeft iemand meer dan tien? Vijftien? 
Streep af in het “Voortgangsschema” achter in het boek. 
Becomplimenteer elkaar wie het behaald hebben, en moedig 
degene aan die er nog moeite mee heeft.

 Ᏼ Ga de kring rond en vraag elke man een Stille Tijd moment te 
delen.

 Ᏼ Begin met het lezen van de les, paragraaf voor paragraaf

 Ᏼ Pagina’s 77-83: Stel elke vraag op deze pagina’s. Laat twee tot vier 
personen antwoord geven, afhankelijk van de tijd.

 Ᏼ Page 83: Lees Om te Onthouden.

 Ᏼ Pages 84: Lees de Opdracht voor Volgende Week. Plaats 
Filippenzen 4:6-7 voorin je EMAW Vers verzameling en 
memoriseer dit deze week.

 Ᏼ Page 84: Oefen als groep met de WAR methode. Vraag de groep 
om pagina’s 81-82 erbij te pakken. Volg de instructies op pagina 76.
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 Ᏼ Leider: Zorg dat je de volgende instructies aan de groep voorleest 
voordat je het WAR-gebed doet. Laat iedereen pagina’s 81-82 erbij 
pakken.
 ᏴWe zullen allemaal drie keer bidden volgens het format op 
pagina’s 81-82. Ik zal starten met het “aanbidding en dankzeggen” 
deel van het gebed (Worship). Daarna gaan we de kring rond en 
zal ieder van jullie een soortgelijk gebed bidden, door gebruik te 
maken van de illustratie.
 ᏴNadat iedereen heeft gebeden zal ik het “belijden” deel van het 
gebed bidden (Admit). We gaan daarna weer de kring rond.
 ᏴNadat iedereen heeft gebeden zal ik het “vragen” deel van gebed 
bidden (Request). En iedereen volgt weer. Tenslotte sluit ik af. 

HET ECHTE DOEL VAN GEBED

Rodney was net tot geloof gekomen. We hadden hem net een paar weken daar-
na ontmoet. Het christelijke leven was compleet nieuw voor hem omdat hij niet 
in de kerk was opgegroeid. Maar hij was enthousiast over Stille Tijd en hij had 
drie verzen gememoriseerd.

Tot de vijfde week was ik de enige die bad in onze sessies. Maar nu waren 
we het hoofdstuk over gebed aan het bestuderen. Ik wist dat het mogelijk on-
comfortabel voor hem zou kunnen zijn om te bidden, dus probeerde ik wat 
druk weg te nemen. ‘Laten we beiden bidden deze keer. Ik zal starten en jij kunt 
afsluiten’. Ik bad kort en knikte naar hem, omdat ik wist dat hij zijn ogen nog 
steeds open had. Rodney begon heel goed voor iemand die niet eerder gebe-
den had en sprak tot God vanuit zijn hart. Toen hij wilde afsluiten wist hij niet 
wat hij moest zeggen dus pauzeerde hij voor een moment. Uiteindelijk zei hij: 
“Dat is het, Heer, over en uit!”

Wat is gebed? In de ABCs van Stille Tijd staat C voor communiceren met 
God over wat we denken wat Hij ons heeft laten zien. Dat is een goede plek 
om te starten. In deze les zullen we onze gebedstijd uitbreiden en onze kennis 

Nico Brand
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Les 8

HET GEHEIM VOOR EEN 
VERANDERD LEVEN

OPMERKING VOOR LEIDERS
Je kunt de leidershandleiding downloaden op  
www.Everymanawarrior.nl om het makkelijker te volgen tijdens het le-
zen van de les. 

HET GEHEIM VOOR EEN VERANDERD LEVEN

 Ᏼ Splits op in tweetallen om de verzen aan elkaar op te zeggen.
 Ᏼ Vul het Voortgangsschema in.
 Ᏼ Open de sessie met gebed.
 Ᏼ Vraag elke man één Stille Tijd te delen.
 Ᏼ Begin de les paragraaf voor paragraaf te lezen.
 Ᏼ Pagina’s 88–91: Stel de vragen op deze pagina’s. Laat afhankelijk 
van de tijd twee of vier mensen aan het woord. Probeer iedereen 
erbij te betrekken.
 Ᏼ Pagina 89: Lukas 6:46-49 Opmerking voor leiders: Het belangrijste 
van dit vers is het verschil tussen degene die het woord toepast en 
wie niet. 
 Ᏼ Pagina 90 Extra opmerking: Wat denk je van het nieuwe doel voor 
Bijbelverzen memoriseren? 
 Ᏼ Pagina 91: Loop alle gememoriseerde verzen door en deel de 
mogelijke toepassing die hieruit gemaakt kunnen worden. 
 Ᏼ Pagina 92: Lees de Om te Onthouden en de Opdracht voor 
Volgende Week.
 Ᏼ Pagina 93: Plaats Jakobus 1:22 voorin je EMAW 
verzenverzamelingen memoriseer dit deze week.
 Ᏼ Pagina 92: Beëindig de sessie met groepsgebed door de WAR 
methode te gebruiken. Volg het patroon van pagina 75 en de 
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Leiders Handleiding instructie op pagina 70.

HET GEHEIM VOOR EEN VERANDERD LEVEN
Ik was aan het ontbijten met Kent, een voorganger in onze buurt. Hij was tien 
jaar geleden zijn kerk gestart met een aantal families. Nu waren er meer dan 600 
mensen die daar kwamen. Hij had twee extra voorgangers en goed functione-
rende administratieve medewerkers. Toch was hij gefrustreerd over het gebrek 
aan volwassen geestelijk leiders voor de bediening van de kerk. Hij was moe en 
overspoeld met vragen die op hem afkwamen als senior voorganger.

Ik begon hem vragen te stellen om in te zoomen op de volgende punten: Wat 
deed hij om mannen geestelijk op te bouwen, en hoe e!ectief was het leiderschap 
in het toerusten van de mannen om het werk in de bediening op te pakken? 

Tot mijn verrassing zei hij het idee te hebben dat ze daar redelijk goed in wa-
ren. Dus ging ik dieper graven. Wat is het percentage van de kerkgangers die da-
gelijks Stille Tijd houden? Wat is het percentage van de mensen die weten hoe ze 
hun geloof moeten delen en leiden met succes mensen tot Jezus? Op elke vraag 
gaf hij hetzelfde antwoord, “Ik weet het niet, maar ik denk de meesten”. Ik wist dat 
dit waarschijnlijk niet waar was.

In een andere situatie werden Barry en Selma aan mij gelinkt door een vriend 
van onze kerk. Ze zaten diep in de schulden. Ze werkten allebei maar hadden een 
hoge hypotheek voor hun prachtige huis. Ze genoten van hun boot, die ze samen 
hadden gekocht met hun tweede huis aan een meer; een tweede hypotheek. Ze 
probeerden minstens één per jaar keer op vakantie te gaan aan de andere kant 
van de oceaan en soms op een winter cruise. Hun auto’s waren beide nieuw maar 
op afbetaling.

Ze kwamen bij mij omdat ze bijna blut waren. Schuldeisers belden constant. 
Toen ik hen vroeg wat ze dachten wat er moest veranderen werden ze boos en 
zeiden, “Nou, wat we ook doen, we gaan niet onze levensstandaard naar bene-
den halen!

Deze twee scenario’s hebben beide een gemeenschappelijk thema: de verba-
zingwekkende capaciteit van mensen om in ontkenning te leven.

George Barna schreef in 1990 een boek genaamd: The frog in the kettle (de 
kikker in de ketel) (Ven-tura, CA: Gospel Light Publishing, 1990). Het beschrijft 
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ELKE MAN EEN BULLDOG
OPMERKING VOOR LEIDERS

Je kunt de leidershandleiding downloaden op  
www.Everymanawarrior.nl om het makkelijker te volgen tijdens het 
lezen van de les.

ELKE MAN EEN BULLDOG

 √ Splits in groepen en citeer alle verzen aan elkaar. 

 √ Vul het Voortgangsschema in. 

 √ Vraag de mannen of ze alle vereisten voor boek 1 hebben 
behaald. Moedig hen aan om alles af te maken om deze vereisten 
te behalen.

 √ Open de sessie met gebed.

 √ Vraag elke man om een Stille Tijd moment te delen.

 √ Begin met het lezen van de les, paragraaf voor paragraaf.

 √ Pagina’s 96-97: Bespreek de vragen over het zijn van een 
Bulldog en hoe we als Christenen groeien. (Leider: probeer elke 
deelnemer een compliment te geven over zijn moeite tot nu toe 
aangaande EVERY MAN A WARRIOR.)

 √ Pagina’s 99-101: Lees en bespreek Leiders Leiden en Succesvolle 
Studie Richtlijnen voor EVERY MAN A WARRIOR. Vraag de 
mannen hoe de studie verbeterd kan worden.

 √ Pagina’s 101-104: Beantwoord elk van de Bekwaamheidstest 
vragen. Ga de groep rond en laat elke man een vraag voorlezen 
en zijn antwoord geven. Bespreek dit wanneer mogelijk. 

 √ Pagina 104: Lees samen Hebreeën 12:11. Laat elke man zijn 
meditaties delen en zijn herschreven vers.

 √ Pagina’s 105-106: Lees de Om te Onthouden en de Opdracht 
voor Volgende Week.
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 Ᏼ Beëindig met groepsgebed door gebruik te maken van de WAR methode. 
Volg het patroon op pagina’s 81-82 en Leiders Handleiding op pagina 76. 
Laat de mannen voor elkaar bidden tijdens het Vraag gedeelte. Laat hen 
bidden voor elkaar dat ze groeien naar een geestelijke Bulldog zoals God 
hen bedoeld heeft.

ELKE MAN EEN BULLDOG
Enkele discipelschapgroepen halen het. Anderen niet. Over de jaren heb ik een 
interessante eigenschap opgemerkt van groepen die succesvol zijn. Zij hebben 
op z’n minst één discipelschapsbulldog.  

Een van de eigenschappen van een bulldog is dat hij zijn tanden zet in wat 
hij ook maar kan vastgrijpen en klemt zich vast. Je kunt proberen het uit zijn 
bek te trekken. Je kunt gaan touwtrekken. Maar een bulldog houdt vol met zijn 
oersterke bek. Elke groep heeft op z’n minst één discipelschapsbulldog nodig.

Op dit punt in het discipelschapsproces hebben sommige mannen een 
moeilijk punt bereikt. De fascinatie voor discipelschap is afgenomen. Het hou-
den van dagelijkse Stille Tijd en het bijhouden van de verzen voelt als werken. 
De verleiding om deze disciplines te laten vallen en geestelijk je hakken in het 
zand te zetten is groot.

Ik discipelde een groep mannen in west Nebraska. Deze acht mannen de-
den het geweldig. Ik zag hen maar eens per maand, maar elke week spraken 
ze af voor hun les. De reden van het succes van deze groep was te danken aan 
twee van de mannen, Brad en Terry. Zij waren de Bulldogs!

Ze zetten hun tanden in discipelschap en hielden vol. Ze deelden enthousi-
ast met elkaar wat God hen aan het leren was in hun Stille Tijd. Ze memoriseer-
den naast de gegeven verzen ook extra verzen. Ze hadden hun les altijd voor-
bereid en moedigden hun broeders aan hetzelfde te gaan doen. Op zondagen 
vroegen ze zelfs hoe de andere mannen het afging in hun Stille Tijd en wat God 
hen aan het leren was.

Deze twee mannen maakten de hele groep tot een success door het voor-
touw te nemen. De andere zes mannen begonnen meer tijd te spenderen aan 
hun verzen en Stille Tijd. Ze wilden graag iets te delen hebben omdat Brad 
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