EVERY MAN A
WARRIOR
Mannen toerusten voor de dagelijkse strijd
van het leven

BOEK 3

Geld, seks, werk,
moeilijke tijden, je
leven van waarde
laten zijn

door LONNIE BERGER

drukken of mee te volgen tijdens de training. Bekijk en bespreek indien
mogelijk met een groep.

Les 1

GELD EN TEVREDENHEID
EXTRA OPMERKING VOOR DEGENEN DIE UIT BOEK 2 KOMEN
Als je net klaar bent met Boek 2, ga dan in tweetallen uiteen en oefen in het
delen van de Brug-illustratie met elkaar in plaats van het delen van Stille Tijd
momenten en het doornemen van verzen. Dit zal ongeveer 30 minuten duren. Begin daarna de les paragraaf voor paragraaf te lezen.
Voor degenen die uit Boek 1 komen, volg de instructies hieronder.

Geld en Tevredenheid

Ᏼ Ga in tweetallen uiteen en zeg alle eerder geleerde verzen aan elkaar
op.
Ᏼ Open de sessie met gebed.

Ᏼ Ga de kring rond en vraag ieder om een Stille Tijd te delen.
Ᏼ Bladzijde 9: Lees de introductie van boek 3.

Ᏼ Begin de les paragraaf voor paragraaf te lezen.

Ᏼ Pagina’s 16-18: Lees en bespreek elk Bijbelvers. Stel alle vragen op
deze pagina’s. Laat, afhankelijk van de tijd, twee tot vier mensen hun
antwoord geven. Probeer iedereen erbij te betrekken.

Ᏼ Pagina 19: Lees de Om te Onthouden en bespreek de volgende vraag.

Ᏼ Pagina’s 18-19: Lees en bespreek mogelijke toepassingen, het financiële
principe, en de opdracht.
Ᏼ Pagina 19: Wijs de mannen erop dat ze hun Stille Tijd moeten houden
over de voorgestelde Bijbelteksten.
Ᏼ Pagina 19: Leg Marcus 4:19 in het voorste venster van uw EMAW
Verspakket en memoriseer het deze week.
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Ᏼ Sluit de sessie af met de WAR-methode voor gebed.

GELD EN VOLDOENING
Jack en Karen dachten dat ze het gemaakt hadden. Jack had net zijn eerste baan
gekregen bij een prestigieus advocatenkantoor. Ze waren goed bezig!
Jack en Karen waren al geliefden sinds de lagere school. Opgroeiend in het
landelijke Kansas, was Jack de football held van de middelbare school en Karen
de mooiste cheerleader. Ze hadden nooit oog voor iemand anders en trouwden toen ze op de universiteit zaten.
Nadat ze getrouwd waren, moest Jack zijn rechtenstudie afmaken, dus stopte Karen met studeren om hem te helpen met zijn studie. Jack wist dat hij op
een dag een goede baan zou krijgen, dus hij vond het geen probleem om geld
te lenen zodat ze niet te veel hoefden te bezuinigen. Ze leefden het goede leven
en hadden goede hoop voor de toekomst.
Werken voor een prestigieus advocatenkantoor bleek veel moeilijker te zijn
dan Jack eerst had gedacht. De lange werktijden en de druk om factureerbare
uren voor het bedrijf te produceren was veel zwaarder dan verwacht. Jack had
een riant startsalaris van 60.000 dollar per jaar. Hij glunderde altijd als hij zag
hoe trots zijn vader was op wat hij had bereikt. Jacks vader schepte altijd op
over het inkomen van zijn zoon, de dingen die ze konden kopen en het huis dat
ze hadden gekocht. Jack was het met zijn vader eens: ze waren binnen gelopen
en moesten de mooiste dingen hebben die er te koop waren.
In de eerste vijf jaar steeg Jacks salaris. Maar hun uitgaven ook. Ze kochten een nieuw huis met vier slaapkamers in een prestigieuze buurt en vulden
het met dure meubels. Karen bleef bezorgd dat ze veel geld uitgaven, maar
Jack wuifde het weg. Ze konden het zich veroorloven! Omdat Karen full-time
werkte als receptioniste, aten ze veel buiten de deur en namen lange vakanties.
Er leek geen limiet te zijn aan wat ze zich konden veroorloven met de zestien
creditcards die ze hadden, en ze hadden geen probleem om elke maand het
minimum te betalen. Toen ze kinderen begonnen te krijgen, stopte Karen met
buitenshuis werken, waardoor hun inkomen daalde. Maar Jack maakte zich
geen zorgen. Alles was geweldig!
Tien jaar na hun studie begon het leven af te brokkelen. Jack en Karen had14

Les 2

LEEF VAN MINDER DAN JE
VERDIENT
OPMERKING VOOR NIEUWE LEIDERS
Je kunt de leidershandleiding downloaden van de website www.
EveryManAWarrior.nl zodat je deze gemakkelijker kunt volgen tijdens
het leiden van de les. Het is belangrijk om de handleiding te volgen
tijdens het leiden van de les. Sommige items zijn elke week hetzelfde,
maar andere zijn speciale, eenmalige instructies die een negatieve
invloed op de studie hebben als ze gemist worden. Deze items zijn
gemarkeerd met een ster.

Leef van Minder Dan Je Verdient

Ᏼ Vorm tweetallen en herhaal de verzen aan elkaar. Herhaal ook
alle eerder geleerde verzen.
Ᏼ Update het voltooiingschema.
Ᏼ Vraag iemand om de sessie te openen met gebed.
Ᏼ Vraag de mannen of ze eraan gedacht hebben om de
voorgestelde passages over geld uit de opdracht te gebruiken
voor hun Stille Tijd.
Ᏼ Moedig hen aan om deze passages te gebruiken om ze te
helpen een beter begrip van het onderwerp te ontwikkelen.
Ᏼ Ga de kring rond en vraag elke man om een Stille Tijd met hen
door te nemen.
Ᏼ Begin de les paragraaf voor paragraaf te lezen.

Ᏼ Pagina’s 26-34: Stel elk van de vragen op deze bladzijden. Laat,
afhankelijk van de tijd, twee tot vier mensen hun antwoord
geven. Probeer iedereen erbij te betrekken.

Ᏼ Pagina 29: Laat iedereen zijn samenvatting lezen over het gevaar
en de realiteit van schulden.
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WELVAART - EEN GENUAN�
CEERD PERSPECTIEF
OPMERKING VOOR NIEUWE LEIDERS
Je kunt de handleiding downloaden van de website
www.EveryManAWarrior.nl zodat je deze gemakkelijker kunt volgen tijdens het leiden van de les. Het is belangrijk om de handleiding te volgen
tijdens het leiden van de les. Sommige items zijn elke week hetzelfde,
maar andere zijn speciale, eenmalige instructies die een negatieve invloed op de studie hebben als ze gemist worden. Deze items zijn gemarkeerd met een ster.

WELVAART – EEN GENUANCEERD PERSPECTIEF
Ᏼ Verdeel in tweetallen en zeg alle verzen aan elkaar op.
Ᏼ Update het voltooiingschema.

Ᏼ Vraag iemand om de sessie te openen met gebed.

Ᏼ Vraag de mannen of ze eraan gedacht hebben om de
voorgestelde verzen over geld uit de opdracht te gebruiken voor
hun Stille Tijd momenten. Moedig hen aan om deze passages te
gebruiken om ze te helpen een beter begrip van het onderwerp
te ontwikkelen.
Ᏼ Begin de les paragraaf voor paragraaf te lezen.

Ᏼ Pagina’s 36-37: Vraag één persoon om elk vers te lezen in de
paragraaf, ’Wat bepaalt welvaart’ en zijn gedachen te delen.

Ᏼ Pagina’s 37-42: Stel elk van de vragen op deze bladzijden. Laat,
afhankelijk van de tijd, twee tot vier mensen hun antwoord
geven. Probeer iedereen erbij te betrekken.
Ᏼ Pagina 37: Vraag elke man om zijn samenvatting over geld voor te
lezen.
Ᏼ Pagina’s 38-41: Lees de Vier Principes voor Investeren. Vraag
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hen: „Wat heb je geleerd?” of „Wat zijn je gedachten?” na elk principe.

Ᏼ Pagina 41: Lees de Mogelijke toepassingen, de Om te onthouden en
het Financieel Principe. Vraag om vragen of opmerkingen.

Ᏼ Pagina 42: Lees de Opdracht voor volgende week en Extra opmerking.
Ᏼ Pagina 42: Plaats Prediker 11:2 in het voorvak van je EMAW
Verzenpakket en memoriseer het deze week.
Ᏼ Sluit de groep af met gebed volgens de WAR-methode

WELVAART GENUANCEERD PERSPECTIEF
Iedereen zou willen dat ze meer geld hadden. Sommige kerken maken van
Gods zegen over je financiën een belangrijk thema. Sommige leraren zeggen dat God verplicht is je te zegenen als een bepaalde formule van geven
en geloof wordt toegepast. Is dit echt wat de Bijbel leert over geld en hoe je
financieel vooruit kunt komen?
Met meer dan 2.000 verwijzingen naar geld in de Schrift, heeft de Bijbel
veel meer te zeggen over financiën dan alleen de onderwerpen van het
geven, geloof, of het vertrouwen op God. Deze thema’s zijn Schriftuurlijk,
maar laten we eens dieper ingaan en kijken wat de Bijbel nog meer zegt
over welvaart en verstandig omgaan met geld.

WAT BEPAALT WELVAART
Ᏼ Zoek de verzen op die aan de linkerkant staan. Trek een lijn van het vers
naar de juiste titel of omschrijving aan de rechterkant. Gebruik indien
mogelijk een Bijbel.
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Vers

Titel of omschrijving

Spreuken 22:7

Plan goed

Spreuken 21:17

Vermijd Schulden

Spreuken 14:23

Beheer je vermogen

Spreuken 27:23

Wees gediversifieerd
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Ᏼ Pagina’s 32-34: Lees Mogelijke toepassingen, het Financiële Principe,
Om te onthouden en de Opdracht.

Ᏼ Pagina 34: Wijs hen erop dat ze hun Stille Tijden moeten houden over
de voorgestelde verzen.
Ᏼ Pagina 34: Plaats Spreuken 22:7 in het voorste venster van je EMAW
Verzenpakket en memoriseer het deze week.
Ᏼ Sluit de groep af met gebed volgens de WAR-methode

LEEF VAN MINDER DAN JE VERDIENT
Rick en Cheryl kwamen tot Christus tijdens hun studietijd. Rick vroeg haar ten
huwelijk in de plaatselijke Pizza Hut, waar ze beiden werkten om hun studie te
kunnen betalen. Zijn unieke aanzoek kwam door een bericht achter te laten op
het werknemers-prikbord, waar hij ook hun eerste afspraakje had gevraagd.
De uitbundigheid van het afstuderen, het aanstaande huwelijk en het zoeken naar een baan werden getemperd door de wens van Rick en Cheryl om hun
leven op een verstandige manier te leven. Toen ik Rick voor het eerst ontmoette
in de zomer na zijn afstuderen, was ik verbaasd over zijn diepe verlangen om te
leren over geld en toe te passen wat de Bijbel over geld zegt. Het stel wilde meteen trouwen, maar Rick had geen werk en ze moesten allebei hun studielening
afbetalen. Terwijl we samen kwamen, leek één vers voor Rick tot leven te komen: “ Regel uw werk buiten en maak het op de akker voor u gereed, en bouw
daarna uw huis..” (Spreuken 24:27 HSV). Rick begon in te zien hoe kwetsbaar
hij zou zijn als hij getrouwd was zonder een baan te hebben.
Gedurende de volgende maanden besloten Dan en Cheryl het huwelijk uit
te stellen totdat ze allebei een baan hadden en hun studieleningen waren afbetaald. Toen de grote dag eindelijk kwam, waren ze helemaal schuldenvrij en
hadden ze werk.
Om te voorkomen dat ze moesten bezuinigen bij de komst van kinderen,
besloten ze van Ricks salaris te leven en dat van Cheryl te sparen voor een aanbetaling op hun huis. Het was moeilijk. Rick had een minimumsalaris en hun
beide auto’s waren oud. Maar de auto’s reden redelijk goed, vooral dankzij
Dan’s zaterdagse routine van auto-reparatie en -onderhoud. Veel van hun studievrienden hadden een baan gekregen, waren getrouwd, hadden nieuwe auto’s gekocht en hadden over het algemeen een luxere levensstijl. In feite vonden
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HOUDT VAST AAN HET
LEVEN DAT WERKELIJK
LEVEN IS
OPMERKING VOOR NIEUWE LEIDERS
Je kunt de handleiding downloaden van de website
www.EveryManAWarrior.nl zodat je deze gemakkelijker kunt volgen
tijdens het leiden van de les. Het is belangrijk om de handleiding te
volgen tijdens het leiden van de les. Sommige items zijn elke week
hetzelfde, maar andere zijn speciale, eenmalige instructies die een
negatieve invloed op de studie hebben als ze gemist worden. Deze
items zijn gemarkeerd met een ster.

HOUDT VAST AAN HET LEVEN DAT WERKELIJK
LEVEN IS

Ᏼ Vorm tweetallen en herhaal alle verzen aan elkaar.
Ᏼ Update het voltooiingschema
Ᏼ Vraag iemand om de sessie te openen met gebed.
Ᏼ Ga de kring rond en vraag elke man om een Stille Tijd uit de
voorgestelde passages te delen.
Ᏼ Begin de les paragraaf voor paragraaf te lezen.
Ᏼ Pagina’s 48-54: Stel elk van de vragen op deze pagina’s. Laat,
afhankelijk van de tijd, twee tot vier mensen hun antwoord
geven. Probeer iedereen erbij te betrekken.
Ᏼ Probeer iedereen erbij te betrekken.
Ᏼ Pagina 53: Lees het Financiële Principe. Bespreek de vraag.
Ᏼ Pagina’s 53-54: Lees de Mogelijke toepassingen en Om te
onthouden.
Ᏼ Bespreek vragen of opmerkingen na elk onderdeel.
Ᏼ Pagina 54: Lees de Opdrachten voor volgende week.
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Ᏼ Pagina 54: Plaats 1 Timotheüs 6:18-19 in het voorste venster van je
EMAW Verzenpakket en memoriseer het deze week. Je hebt twee
weken om deze passage uit je hoofd te leren, maar begin er meteen
mee.
Ᏼ Volgende week is de volgende vaardigheidsevaluatie en een week om
de achterstand in te halen. Maak alle lessen af die je nog niet gedaan
hebt en besteed extra tijd aan het opfrissen van alle verzen.
Ᏼ Eindig met gebed in groep volgens de WAR methode.

HOUDT VAST AAN HET LEVEN DAT WERKELIJK
LEVEN IS
Ben studeerde af aan de universiteit in 1954. Hij was gediscipeld door de
Navigators en wilde zijn leven voor de Heer leven. Hij was afgestudeerd in wat
men tegenwoordig bouwkunde zou noemen. Zijn droom was huizen te bouwen. Maar Ben had een dilemma: geen geld. Dus vlak na zijn studie ging hij
voor een aannemer werken, spaarde zijn geld, trouwde en stichtte een gezin.
In de vijf jaar voordat hij zijn eigen bedrijf begon, deed Ben iets anders. Hij
bestudeerde elk vers dat hij in de Bijbel kon vinden over het zijn van een goede
zakenman en het beheren van geld. Zijn Navigator training had hem geleerd
hoe te mediteren op het Woord en de noodzaak om wat hij leerde in praktijk te
brengen. Uit deze studie van de Schrift ontwikkelde hij zijn overtuigingen over
geld: ten eerste de noodzaak om schulden tot een minimum te beperken, en
ten tweede de overtuiging om zijn financiële middelen te gebruiken om Gods
doelen te bevorderen.
Ben besloot dat hij zijn bouwbedrijf zou beginnen met het geld dat hij gespaard had en dat hij erop zou vertrouwen dat God het bedrijf zou laten groeien
zonder het gebruik van schulden. De plaatselijke houthandel zou Ben voor negentig dagen kunnen onderhouden. Hij nam één werknemer in dienst, gebruikte enkele externe aannemers, en begon aan zijn eerste huis. Uit deze studie van
de Schrift ontwikkelde hij zijn belangrijkste overtuigingen over geld: ten eerste
de noodzaak om schulden tot een minimum te beperken, en ten tweede de overtuiging om zijn financiële middelen te gebruiken om Gods doelen te bevorderen.
Zijn geloof werd dat eerste jaar vaak op de proef gesteld. Zou God voorzien in zijn belofte om geen geld te lenen? God deed dat en dat eerste jaar
46

Les 5

HET DOEL VAN EEN
CHRISTEN
Opmerking voor Nieuwe Leiders
Je kunt de handleiding downloaden van de website
www.EveryManAWarrior.nl zodat je deze gemakkelijker kunt volgen
tijdens het leiden van de les. Het is belangrijk om de handleiding te
volgen tijdens het leiden van de les. Sommige items zijn elke week
hetzelfde, maar andere zijn speciale, eenmalige instructies die een
negatieve invloed op de studie hebben als ze gemist worden. Deze
items zijn gemarkeerd met een ster.

Het Doel van een Christen

Ᏼ Breek in paren en zeg al de verzen aan elkaar op.
Ᏼ Vraag de mannen of ze de lessen hebben afgemaakt die ze eerder
hadden gemist. Teken af op het voltooiingsschema.
Ᏼ Vraag iemand om de sessie te openen met gebed.
Ᏼ Ga de kring rond en vraag elke man om een Stille Tijd te delen.
Ᏼ Begin de les paragraaf per paragraaf te lezen.
Ᏼ Pagina’s 57-62: Stel elk van de vragen op deze bladzijden. Laat,
afhankelijk van de tijd, twee tot vier mensen hun antwoord geven.
Probeer iedereen erbij te betrekken.
Ᏼ Pagina 58: Lees de afsluitdende gedachten over geld. Besteed
wat extra tijd aan deze vraag. Herinner de groep eraan dat deze
toepassingen vertrouwelijk zijn. Laat elke man zijn doelstelling en
actiestappen delen. Moedig de mannen aan in het toepassen van
deze lessen in hun leven.
Ᏼ Pagina’s 59-61: Vraag de mannen hoe het was om de
Bekwaamheidsevaluatie te maken. Neem vervolgens elke vraag
door.
Ᏼ Pagina 62: In les 6 beginnen we met een nieuwe vaardigheid. Ieder
van jullie schrijft zijn eigen Om te onthouden. Deze oefening zal je
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helpen de les te herlezen en de kerngedachten die in u moeten wortelen
beter te begrijpen. Gebruik een markeerstift of onderstreep belangrijke
delen om het schrijven van je eigen Om te onthouden te vergemakkelijken.
Ᏼ Pagina 62: Lees de Opdracht voor volgende week en sluit de groep in
gebed volgens de WAR-methode.

HET DOEL VAN EEN CHRISTEN
lk gaf eens een lezing over financiële planning op lange termijn aan een zondagsschoolklas. Na de les kwam er een oudere heer naar me toe die over zijn situatie
wilde praten. Hij was geagiteerd en maakte zich zorgen dat hij op zijn leeftijd
achterliep op waar hij zou moeten zijn. De kerk begon en zijn vrouw stond buiten
geduldig te wachten. Toen we de zondagsschool verlieten, liep hij naar zijn vrouw
toe en op een hoge, harde toon zei hij: “Je moet leren om minder geld uit te geven! Heren, dat is geen goede manier om de afgelopen weken toe te passen! Laat
elke verandering die jullie maken bij jezelf beginnen!
Jullie hebben de afgelopen vier weken aandacht besteed aan de geldproblemen waar wij mannen mee te maken hebben. In het licht van alles wat we besproken hebben, wil ik jullie nog een laatste vraag stellen. Wat zou het doel van
de christen moeten zijn op het gebied van geld?

Rijkdom en geld
vóór de zonde
God schiep het:
• en noemde het goed.
• Voor onze vreugde.
• Voor onze beproeving
en ontwikkeling.
• Voor ons om met Hem
samen te werken in het
leven voor het eeuwige.
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Rijkdom en geld
na de zonde
Satan gebruikt het als een bron
van:
• Verleiding en ontevredenheid.
• Verwoesting en vernietiging.
• Hebzucht en gierigheid.
• Misleiding om ons van de
waarheid te beroven.
• Het opblazen van ons ego,
waardoor we God vergeten.
• Obsessie om rijkdom te
verkrijgen.

Les 6

WANNEER GOD EEN
MAN WIL OPBOUWEN
OPMERKING VOOR NIEUWE LEIDERS
Je kunt de handleiding downloaden van de website
www.EveryManAWarrior.nl zodat je deze gemakkelijker kunt volgen
tijdens het leiden van de les. Het is belangrijk om de handleiding te
volgen tijdens het leiden van de les. Sommige items zijn elke week
hetzelfde, maar andere zijn speciale, eenmalige instructies die een
negatieve invloed op de studie hebben als ze gemist worden. Deze
items zijn gemarkeerd met een ster.

Wanneer God een Man wil Opbouwen

Ᏼ Verdeel de verzen in paren en zeg ze aan elkaar op.
Ᏼ Update het voltooiingsschema.
Ᏼ Vraag de mannen om te tellen en te melden hoeveel Stille
Tijd momenten ze sinds het begin van de cursus hebben
gehouden. Je zou vijftien stille momenten moeten hebben. Je
hebt gemiddeld drie Stille Tijd momenten per week nodig om er
dertig te hebben aan het eind van de cursus.
Ᏼ Open de sessie met gebed.
Ᏼ Ga de kring ronden vraag elke man om een Stille Tijd te delen.
Ᏼ Begin de les paragraaf voor paragraaf te lezen.
Ᏼ Pagina 65-72: Stel elk van de vragen op deze bladzijden. Laat,
afhankelijk van de tijd, twee tot vier mensen hun antwoord
geven. Probeer iedereen aan bod te laten komen.
Ᏼ Pagina 72: Laat elke man zijn Om te onthouden lezen.
Ᏼ Pagina 72: Lees de Opdracht voor volgende week.
Ᏼ Pagina 72: Plaats Jakobus 1:2-4 in het voorvak van je EMAW
Verspakket en memoriseer het deze week. (1 Petrus 4:19 is een
optioneel herinneringsvers).
Ᏼ Pagina 72: Sluit de sessie af met de WAR methode.
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DE GEWONDE STRIJDER
Opmerking voor Nieuwe Leiders
Je kunt de handleiding downloaden van de website
www.EveryManAWarrior.nl zodat je deze gemakkelijker kunt
volgen tijdens het leiden van de les. Het is belangrijk om de
handleiding te volgen tijdens het leiden van de les. Sommige items
zijn elke week hetzelfde, maar andere zijn speciale, eenmalige
instructies die een negatieve invloed op de studie hebben als ze
gemist worden. Deze items zijn gemarkeerd met een ster.

De Gewonde Strijder
Ᏼ Verdeel de verzen in paren en zeg ze aan elkaar op.
Ᏼ Update het voltooiingsschema.
Ᏼ Open de sessie met gebed.

Ᏼ Ga de kring rond en vraag elke man om een Stille Tijd moment te
delen.
Ᏼ Begin de les paragraaf voor paragraaf te lezen.

Ᏼ Pagina’s 76-82: Stel elk van de vragen op deze bladzijden. Laat,
afhankelijk van de tijd, twee tot vier mensen hun antwoord geven.
Probeer iedereen erbij te betrekken.
Ᏼ Pagina 78: Laat elke man zijn samenvatting lezen over hoe God
opnieuw reageert op verwonde mensen.
Ᏼ Pagina 78: Bespreek de grafiek over Tony, Leon en Brian.
Ᏼ Pagina 78: Laat elke man zijn Om te onthouden lezen.

Ᏼ Pagina 82: Lees de Opdracht voor volgende week. Laat ze
Mattheüs 11:28-30 in het voorvak van hun EMAW Verspakket
doen.

Ᏼ Sluit af met gebed volgens de WAR methode. Moedig de mannen
aan om tijdens het vragen om gebed te bidden over de les en over
eventuele wonden die ze met zich meedragen.
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JE LEVEN VAN WAARDE
LATEN ZIJN
Opmerking voor Nieuwe Leiders
Je kunt de handleiding downloaden van de website
www.EveryManAWarrior.nl zodat je deze gemakkelijker kunt
volgen tijdens het leiden van de les. Het is belangrijk om de
handleiding te volgen tijdens het leiden van de les. Sommige items
zijn elke week hetzelfde, maar andere zijn speciale, eenmalige
instructies die een negatieve invloed op de studie hebben als ze
gemist worden. Deze items zijn gemarkeerd met een ster.

Je Leven Van Waarde Laten Zijn

Ᏼ Splits op in tweetallen en zeg alle verzen aan elkaar op.
Ᏼ Update het voltooiingsschema.
Ᏼ Open de sessie met gebed.

Ᏼ Ga de kring ronden vraag elke man om een Stille Tijd
moment te delen.
Ᏼ Begin de les paragraaf per paragraaf te lezen.

Ᏼ Pagina’s 88-93: Stel elk van de vragen op deze bladzijden.
Laat, afhankelijk van de tijd, twee tot vier mensen hun
antwoord geven. Probeer iedereen aan bod te laten komen.
Ᏼ Pagina 93: Laat iedereen zijn of haar Om te onthouden
voorlezen.
Ᏼ Pagina 94: Lees de Opdracht voor volgende week.

Ᏼ Pagina 94: Plaats Mattheüs 28:18-20 in het voorste venster
van je EMAW Verspakket en memoriseer het deze week.

Ᏼ Sluit af met een groepsgebed volgens de WAR-methode.
Besteed wat tijd aan gebed over het starten van EVERY MAN
A WARRIOR groepen.
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SEKS EN MORELE REINHEID
Opmerking voor Nieuwe Leiders
Je kunt de handleiding downloaden van de website
www.EveryManAWarrior.nl zodat je deze gemakkelijker kunt
volgen tijdens het leiden van de les. Het is belangrijk om de
handleiding te volgen tijdens het leiden van de les. Sommige items
zijn elke week hetzelfde, maar andere zijn speciale, eenmalige
instructies die een negatieve invloed op de studie hebben als ze
gemist worden. Deze items zijn gemarkeerd met een ster.

Seks en Morele Reinheid
Ᏼ Splits op in tweetallen en zeg alle verzen aan elkaar op.
Ᏼ Update het voltooiingsschema.

Ᏼ Vraag iemand om de sessie te openen met gebed.

Ᏼ Ga de kring ronden vraag elke man om een Stille Tijd moment
te delen.
Ᏼ Begin de les paragraaf per paragraaf te lezen.

Ᏼ Pagina’s 99-107: Stel elk van de vragen op deze bladzijden.
Laat, afhankelijk van de tijd, twee tot vier mensen hun antwoord
geven. Probeer iedereen aan bod te laten komen.
Ᏼ Pagina 103: Laat iedereen zijn Om te onthouden lezen.
Ᏼ Pagina 104: Lees de Opdracht voor volgende week.

Ᏼ Pagina 104: Plaats 1 Korintiërs 6:20 in het voorste venster van je
EMAW Verzenpakket en memoriseer het deze week. Omdat we
zo dicht bij het einde van de cursus zijn, is dit vers optioneel.
Ᏼ Pagina 104: Als je een tienerzoon hebt, plan dan een vaderzoon moment om deze les met hem te lezen en te bespreken.

Ᏼ Sluit af met groepsgebed volgens de WAR methode. Neem wat
tijd om te bidden over je eigen strijd met morele zuiverheid.
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JE WERK DOET ERTOE
Opmerking voor Nieuwe Leiders
Je kunt de handleiding downloaden van de website
www.EveryManAWarrior.nl zodat je deze gemakkelijker kunt
volgen tijdens het leiden van de les. Het is belangrijk om de
handleiding te volgen tijdens het leiden van de les. Sommige items
zijn elke week hetzelfde, maar andere zijn speciale, eenmalige
instructies die een nadelige invloed op de studie hebben als ze
gemist worden. Deze items zijn gemarkeerd met een ster.

Je Werk Doet Ertoe
Ᏼ Verdeel de verzen in paren en zeg ze aan elkaar op. Teken alles wat
van toepassing is af in het voortgangsschema.
Ᏼ Vraag iemand om de sessie te openen met gebed.
Ᏼ Ga de kring rond en laat ieder de resultaten van zijn
Voltooiingsschema achterin het boek delen.
•

Hebben ze alle lessen gedaan?

•

Hebben ze alle verzen geciteerd?

•

Hoeveel Stille Tijd momenten hebben ze genoteerd?

Ᏼ Als iemand niet aan de cursusvereisten heeft voldaan, spoor hem
dan aan om door te gaan. Het is van essentieel belang dat iedere
man alle cursusvereisten af heeft voordat hij probeert een eigen
groep te leiden.
Ᏼ Vraag of iemand in staat was om de laatste les met een tienerzoon
te lezen. Laat hem vertellen hoe het gegaan is.
Ᏼ Ga de kring ronden vraag elke man om een Stille Tijd te delen.
Ᏼ Begin de les paragraaf voor paragraaf te lezen.
Ᏼ Pagina’s 110-119: Stel elk van de vragen op deze bladzijden. Laat,
afhankelijk van de tijd, twee tot vier mensen hun antwoord geven.
Probeer iedereen erbij te betrekken.
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Ᏼ Pagina 114: Bekijk de Bijbel memorisatie Vaardigheidsevaluatie. Laat
Ᏼ Laat iemand zijn antwoord geven op elke Schriftuitspraak.
Ᏼ Pagina’s 115-117: Lees samen de Conclusies.

Ᏼ Pagina’s 118-119: Lees samen de Opdracht voor ... Bespreek hoe je
verantwoordelijk kunt blijven en elkaar kunt bemoedigen in Stille Tijden.

Ᏼ Sluit af met groepsgebed volgens de WAR-methode. Besteed wat tijd aan
het danken van God voor het werk dat Hij in ieders leven heeft gedaan
door deze cursus.

JE WERK DOET ERTOE
De eerste keer dat het onderwerp “werk” in de Bijbel wordt genoemd is in
Genesis 2. Het wordt in bijna één adem genoemd met de schepping van de
mens. Lees Genesis 2:7 en 15 hieronder. (De verzen tussen 7 en 15 zijn een
beschrijving van de tuin.) Nadat God Adam in vers 7 geschapen heeft, brengt
Hij hem onmiddellijk naar de tuin en zegt: “Ga aan het werk, zorg er voor” (vers
15). Sinds het begin der tijden zijn mensen en hun werk intrinsiek met elkaar
verbonden. Het zit in ons door God gegeven ontwerp.
t oen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de
aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo
werd de mens tot een levend wezen.
De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van
Eden om die te bewerken en te onderhouden.
– Genesis 2:7,15 HSV
In Genesis 3 doet de zonde haar intrede in de wereld en wordt de kwestie van
werk een veel hardere realiteit. Door de zonde veranderde de werkplek van de
mens van letterlijk een “Hof van Eden” in een werkterrein vol doornen, distels,
pijnlijk zwoegen en het vergen van grote inspanning.
Ᏼ In het boek Prediker deelt Salomo enkele van mijn favoriete passages over
werk. Zoek ze op en schrijf op wat hij over werk zegt.
Prediker 2:24
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