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

BOEK 2
Huwelijk
en kinderen
opvoeden
Door LONNIE BERGER

LES 1

OPVULLEN VAN LEEGTES
OPMERKING VOOR NIEUWE LEIDERS
Je kunt de Leiders 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
Leidersgids te volgen terwijl je de les leidt. Hoewel sommige
items elke week hetzelfde zijn, zijn andere speciale, eenmalige instructies die een negatieve invloed hebben op het onderzoek als
ze worden gemist. Deze items zijn gemarkeerd met een ster

Opvullen Van Gaten

Ᏼ Ga uiteen in tweetallen en citeer de verzen uit Boek 1 naar
elkaar.
Ᏼ Werk het Voortgangsschema bij.
Ᏼ Open de sessie met gebed.

Ᏼ Ga de kring rond en vraag elke man een Stille Tijd moment te
delen.
Ᏼ Lees het voorwoord, als jullie dat nog niet gedaan hebben.
Ᏼ Begin met het lezen van de les, paragraaf voor paragraaf.

Ᏼ Pagina’s 17-26: Stel alle vragen op deze pagina’s. Laat
afhankelijk van tijd twee tot vier personen hun antwoord delen.
Probeer iedereen erbij te betrekken.
Ᏼ Pagina 25: Laat elke man zijn Om te onthouden delen.

Ᏼ Pagina 26: Lees samen de Opdracht voor volgende week. Laat
hen Genesis 2:18 voorin hun EMAW Vers houder plaatsen. Laat
de mannen ook beginnen aan het memoriseren van de andere
huwelijksverzen.
Ᏼ Houd je Stille Tijd de komende week over de volgende
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passages: Johannes 13:2-15; Mattheus 20:20-28; Johannes 12:2328; and 1Korinthe 13:1-13. Van nu af aan zullen we onze Stille Tijd
besteden aan passages die van toepassing zijn op het onderwerp dat we
bestuderen.
Ᏼ Eindig met groepsgebed volgens de WAR-methode die we in Boek 1
hebben geleerd. Bid voor jullie vrouwen en huwelijken en door alle
dingen die jullie moeten veranderen om de echtgenoot te zijn die God
wil dat jullie zij.

OPVULLEN VAN LEEGTES
Het was zaterdagmiddag toen mijn telefoon ging. Ted was aan de andere kant
van de lijn en vroeg of ik even met zijn vrouw, Cindy, wilde spreken.
Ik had Ted en Cindy net ontmoet op een wekelijkse gebedsbijeenkomst. Ze
waren achter in de vijftig en hadden volwassen kinderen. Ik had me voorgesteld
en gevraagd of ze deel wilden uitmaken van mijn voorbede-team voor de bediening. Ze wilden meer weten over de bediening, dus praatten we nog een paar
minuten met elkaar. Dat was nog maar twee weken geleden.
Toen ik Ted vertelde dat ik graag met Cindy zou willen spreken, wist ik niet
dat ze huilde. Met luide snikken en diepe pijn riep ze in de telefoon: “Ik wil scheiden!” Ik was geschokt. Ik vroeg voorzichtig wat er gebeurd was. Ze kalmeerde
een beetje en zei dat ze het zat was om met deze man getrouwd te zijn. Het
huwelijk was niet verlopen zoals ze had gehoopt en ze eindigde met een nogal
luidkeels, “En hij zal niet veranderen!”
Ted kwam terug aan de telefoon en we spraken een tijd af waarop ik hem
na het werk zou ontmoeten. We ontmoetten elkaar in een plaatselijk café en ik
begon vragen te stellen.
Ted en Cindy hadden elkaar op de universiteit ontmoet en waren getrouwd.
Hoewel Ted gepromoveerd was in de moleculaire biologie en een uitstekende
cv had, hadden ze het financieel moeilijk gehad. In de eerste tien jaar van hun
huwelijk was Ted ontslagen bij twee prestigieuze, goedbetaalde farmaceutische
banen als gevolg van overnames of bezuinigingen. Na elk ontslag was Ted meer
dan een jaar werkloos geweest. Beide keren was Cindy, die uit een welgestelde
familie kwam, weer gaan werken om de rekeningen te betalen. Ze voelde zich
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LES 2

DE GODVRUCHTIGE
ECHTGENOOT
OPMERKING VOOR NIEUWE LEIDERS
Je kunt de handleiding downloaden van de website
www.EveryManAWarrior.nl om deze gemakkelijker te kunnen volgen
tijdens het leiden van de les. Het is belangrijk om de handleiding te volgen tijdens het leiden van de les. Sommige onderdelen zijn elke week
hetzelfde, maar andere zijn speciale, eenmalige instructies die, wanneer
ze gemist worden, een negatieve invloed op de studie zullen hebben.

De Godvruchtige Echtgenoot

Ᏼ Splits op in tweetallen en zeg de verzen voor elkaar op. Neem hierin
ook de verzen van Boek 1 gedurende de hele cursus mee.
Ᏼ Werk het voltooiing schema bij
Ᏼ Open de sessie in gebed.
Ᏼ Vraag de mannen of ze eraan gedacht hebben om de voorgestelde
tekstgedeelten te gebruiken voor hun stille momenten. Moedig
hen aan om deze teksten te gebruiken om hen te helpen een beter
begrip van het onderwerp te ontwikkelen.
Ᏼ Ga de groep rond en vraag elke man om een Stille Tijd moment te
delen.
Ᏼ Begin de les, paragraaf voor paragraaf te lezen.
Ᏼ Pagina’s 29-37: 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 Pagina 36: Laat elke man zijn “om te onthouden” delen.
Ᏼ Pagina’s 36 & 37: Lees samen de “Opdracht voor volgende week”.
Stop Efeziërs 5:25 en Mijn Huwelijkscommitment in het voorvakje
van je EMAW Verzenverzameling en memoriseer ze deze week.
Ᏼ Sluit de groep af met de WAR-methode van gebed, door te bidden
voor uw vrouwen en huwelijken. Bid door alle veranderingen
diejemoet maken om de echtgenoot te zijn die God wil datjebent.
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Les 3

WANNEER
HUWELIJKEN PIJN DOEN
Opmerking voor Nieuwe Leiders
Je kunt de handleiding downloaden van de website
www.EveryManAWarrior.nl om deze gemakkelijker te kunnen volgen
tijdens het leiden van de les. Het is belangrijk om de handleiding te volgen tijdens het leiden van de les. Sommige onderdelen zijn elke week
hetzelfde, maar andere zijn speciale, eenmalige instructies die een negatieve invloed op de studie zullen hebben als ze gemist worden.

Wanneer Huwelijken Pijn doen

Ᏼ Splits op in tweetallen en zeg de verzen op aan elkaar. Neem hierin
ook de verzen van Boek 1 gedurende de hele cursus mee.
Ᏼ Werk het voltooiing schema bij
Ᏼ Open de sessie in gebed.
Ᏼ Ga de groep rond en vraag elke man om een Stille Tijd moment te
delen. Moedig de mannen aan om de voorgestelde tekstgedeelten
te gebruiken om hen te helpen een beter begrip van het onderwerp
te ontwikkelen.
Ᏼ Begin de les paragraaf voor paragraaf te lezen.
Ᏼ Pagina’s 42-46: 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 Pagina 43: Laat iedereen zijn eigen samenvatting voorlezen van
1 Petrus 4:19.
Ᏼ Pagina 46: Laat elke man zijn Om te Onthouden lezen.
Ᏼ Pagina 46: Lees de opdracht voor volgende week. Laat de mannen
1 Petrus 4:19 in de voorin hun EMAW Verzenverzameling doen.
Ᏼ Beëindig de sessie met het oefenen van de WAR-gebedsmethode. Dit
kan een moment zijn waarop mannen willen bidden over moeilijke
kwesties waarmee ze in hun huwelijk geconfronteerd worden.
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Les 4

DE GEWONDE VROUW
OPMERKING VOOR NIEUW LEIDERS
Je kunt de handleiding downloaden van de website
www.EveryManAWarrior.nl om deze gemakkelijker te kunnen
volgen tijdens het leiden van de les. Het is belangrijk om de
handleiding te volgen tijdens het leiden van de les. Sommige onderdelen zijn elke week hetzelfde, andere zijn speciale, eenmalige instructies die een negatieve invloed op de studie hebben als
ze gemist worden.

DE VERWONDE VROUW

Ᏼ Splits opl in tweetallen en zeg de verzen aan elkaar op.
Ᏼ Teken het Voortgangsschema af.

Ᏼ Vraag iemand om de sessie te openen met gebed.

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

Ᏼ Pagina’s 50-57: Stel elk van de vragen op deze pagina’s. Laat,
afhankelijk van de tijd, twee tot vier mensen hun antwoord
geven. Probeer iedereen iedereen erbij te betrekken.
Ᏼ Pagina 58: Laat iedereen zijn ‘Om te Onthouden’ delen.
Ᏼ Pagina 58: Lees samen de opdracht voor volgende
week. Stop 1 Petrus 3:7 in het voorvakje van uw EMAW
Verzenverzameling en memoriseer het deze week.

Ᏼ Sluit af met gebed volgens de WAR-methode. Bid voor je
vrouw en huwelijk. Bid door alle veranderingen die je moet
maken om de echtgenoot te zijn die God wil dat je bent.
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LES 5

HET KEREN VAN DE
HARTEN VAN VADERS
NAAR HUN KINDEREN
Opmerking voor Nieuwe Leiders
Je kunt de handleiding voor Leiders downloaden van de website
www.EveryManAWarrior.nl om hem gemakkelijker te kunnen volgen
tijdens het leiden van de les.

HET KEREN VAN DE HARTEN VAN VADERS
NAAR HUN KINDEREN

Ᏼ Verdeel de groep in tweetallen en zeg al je verzen op aan elkaar.
Ᏼ Tel het aantal geschreven Stille Momenten achterin het boek. Je
moet er tien of meer hebben. Teken op het Voortgangsschema.
Ᏼ Vraag iemand om de sessie te openen met gebed.
Ᏼ Lees de extra opmerking op de vorige pagina. Beslis als groep of je
twee weken over deze lessen wilt doen.
Ᏼ Ga de groep rond en vraag iedere man om iets te delen over één
Ᏼ Stille Tijd moment.
Ᏼ Begin de les paragraaf voor paragraaf te lezen.
Ᏼ Pagina’s 64-75: Stel elk van de vragen op deze pagina’s. Afhankelijk
van de tijd moeten twee tot vier mensen hun antwoord geven.
Probeer iedereen erbij te betrekken.
Ᏼ Pagina 67: Laat iedereen zijn samenvatting lezen over het trainen
Ᏼ van kinderen vanuit Gods perspectief in het Griekse word Paideuo.
Ᏼ Pagina 68: Onderbreek hier de les. Plaats de Drie Bijbelse Principes
over het opvoeden van kinderen in het voorste vak van je EMAW
Verzenpakket en begin deze week met het uit het hoofd leren ervan.
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Denk eraan om de verzen te herzien en Stille Tijd momenten te delen aan
het begin van de tweede week.
Ᏼ Pagina 75: Laat iedereen zijn Om te Onthouden doorlezen.
Ᏼ Pagina 76: Lees de opdracht voor volgende week
Ᏼ Pagina 76: Plan een uitstapje van een uur met één van uw kinderen of
kleinkinderen en wees bereid om verslag uit te brengen aan de groep.
Ᏼ Pagina 76: Herinner hen eraan om in de les een markeerstift of
onderstreping te gebruiken om hen te helpen bij het opschrijven van hun
eigen Om te onthouden.
Ᏼ Sluit af met een groepsgebed volgens de WAR-methode. Besteed wat tijd
aan het bidden voor uw kinderen.

HET KEREN VAN DE HARTEN VAN VADERS
NAAR HUN KINDEREN
Scott had een bouwbedrijf. In de jaren 1950 tot 1980 bouwde hij honderden
huizen in heel Omaha. Wij waren nieuw in de stad en op zoek naar een plek
om te wonen. Uiteindelijk huurden we een van zijn eigendommen.
Als tiener op de boerderij had ik bedrading en elektriciteit geleerd aan te
leggen. Ik had ook op school in de bouw gewerkt en huizen gebouwd. Scott,
wie nu gepensioneerd en in de zeventig was, had van tijd tot tijd hulp nodig bij
enkele van zijn eigendommen. Een klus aan elektriciteit in een verbouwende
kelder bracht ons bij elkaar.
Terwijl hij toekeek hoe ik een draad door de kabelgoot trok, begon hij te
praten. Hij had het financieel goed en we hadden het vaak gehad over zijn beleggingen en de aandelenmarkt. Maar met zijn kinderen was hij niet succesvol
geweest. Nu hij ouder was, keek hij terug op zijn leven. Met veel pijn, flapte hij
deze woorden eruit: “Mijn zoon is een idioot. Hij zou hier moeten zijn om me
te helpen, maar hij weet niet hoe hij iets moet doen. Hij kan niet eens gipsplaten ophangen en ik heb geen tijd om het hem te leren.
Toen Scott een paar jaar later stierf, kwam zijn zoon niet eens naar zijn
vaders begrafenis.
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Les 6

DE TONG HEEFT
DE MACHT VAN
LEVEN EN DOOD
OPMERKING VOOR NIEUWE LEIDERS
Je kunt de leidershandleiding ook downloaden van de website
www.EveryManAWarrior.nl om hem gemakkelijker te kunnen
volgen tijdens het leiden van de les.

DE TONG HEEFT DE MACHT VAN LEVEN EN DOOD
Ᏼ Ga in tweetallen uiteen en zeg alle verzen aan elkaar op
Ᏼ Vul het Voortgangsschema in.

Ᏼ Vraag iemand om de sessie te openen met gebed.
Ᏼ Ga de kring rond en vraag elke man
om een Stille Tijd moment te delen.

Ᏼ Ga de kring rond en vraag elke man te
vertellen hoe zijn vader-zoon of vaderdochter tijd is verlopen. Vraag: “Wat
heb je gedaan? Waar ben je geweest?”
Gebruik de criteria hiernaast. Vraag
wat hij leert om een betere vader te
zijn. Waarom?
Ᏼ Begin de les paragraaf voor paragraaf
te lezen.
Ᏼ Pagina’s 82-89: 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.

Succesvolle
VaderDochterTijd
Heb je:
• Het veilig gemaakt
• Vragen gesteld
• De focus op hen
gehouden
• Geluisterd
• Voor ze gebeden
• Een ‘bouwsteen van
waarheid’ over hun
leven gesproken.
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Ᏼ Pagina 84: Hier de les onderbreken. Denk eraan de verzen te herlezen, de
Stille Tijd momenten te delen, en verslag uit te brengen over je vader-zoon
of vader-dochter tijd aan het begin van de tweede week. Stop Spreuken.
Ᏼ Pagina’s 89-90: Laat iedereen zijn of haar Om te onthouden lezen en lees
dan de Opdracht voor volgende week.
Ᏼ Pagina 90: Plaats Spreuken 18:21 en Efeziërs 6:4 in het voorste vak van uw
EMAW Verzenpakket en memoriseer ze deze week.
Ᏼ Pagina 90: Plan een uitstapje van een uur met een van uw kinderen of
kleinkinderen en wees bereid om verslag uit te brengen aan de groep.
Ᏼ Eindig met een groepsgebed volgens de WAR methode. Besteed wat tijd
aan bidden voor uw kindere.

DE TONG HEEFT DE MACHT VAN LEVEN EN DOOD
Jeff’s zoon Jimmy was zes jaar oud en zat twee jaar op voetbal. Op zaterdag had
een regenbui het schema in de war gegooid waardoor sommige teams kwamen
niet opdagen. Jimmy’s team en een ander team van achtjarige jongens waren
beide aangekomen zonder tegenstander om de wedstrijd tegen te spelen. De
twee coaches besloten een oefenwedstrijd te houden. Het klonk als een goed
idee op dat moment.
Op achtjarige leeftijd, zijn oudere jongens aanzienlijk groter, sterker en sneller dan de zesjarigen. Ze overrompelden dan ook al snel de kleinere zesjarigen.
De oudere jongens vonden het geweldig. Ze konden gemakkelijk de bal stelen,
rennen of passen op het veld, en de kleine zesjarige keeper, Jeff’s zoon Jimmy,
overdonderen.
Jeff stond aan de zijlijn toe te kijken hoe zijn kleine jongen het doel probeerde te verdedigen tegen de aanval van het oudere team. De achtjarigen begonnen keer op keer te scoren, terwijl de meeste jongere jongens het gewoon niet
meer probeerden. Ze hielpen Jimmy niet eens het doel te verdedigen.
De ouders van de oudere kinderen waren aan het schreeuwen en prezen
hun zonen. Het was geweldig om ze te zien winnen. Al het geschreeuw leek zich
te concentreren op Jimmy. De ouders gingen uit hun dak telkens als een van
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LES 7

DE TIENER JAREN:
WIE HEEFT DE CONTROLE?
OPMERKING VOOR NIEUWE LEIDERS
Je kunt de leidershandleiding downloaden van de website
www.EveryManAWarrior.nl om het gemakkelijker te kunnen volgen
tijdens het leiden van de les.

DE TIENER JAREN: WIE HEEFT DE CONTROLE?

Ᏼ Ga in tweetallen uiteen en zeg alle verzen aan elkaar op.
Ᏼ Update het Voortgangsschema.
Ᏼ Vraag iemand om de sessie te beginnen in gebed
Ᏼ Ga de kring rond en vraag elke man
om een Stille Tijd moment te delen.
Succesvolle
Ᏼ Ga de kring rond en vraag elke man
Vaderte vertellen hoe zijn vader-zoon
DochterTijd
of vader-dochter tijd is verlopen.
Heb je:
Vraag: “Wat heb je gedaan? Waar
• Het veilig gemaakt
zijn jullie geweest? Waarover hebben
• Vragen gesteld
jullie gepraat?” Gebruik de criteria
hiernaast. Vraag wat hij leert over
• De focus op hen
een betere vader te zijn. Waarom?
gehouden
Ᏼ Begin de les paragraaf voor
• Geluisterd
paragraaf te lezen.
• Voor ze gebeden
Ᏼ Pagina’s 96-102: Stel elk van de
• Een ‘bouwsteen van
vragen op deze pagina’s. Laat,
waarheid’ over hun
afhankelijk van de tijd, twee tot
leven gesproken.
vier mensen hun antwoord geven.
Probeer iedereen erbij te betrekken.
Ᏼ Pagina 98: Onderbreek de les hier.
Denk eraan om de verzen te herlezen, de Stille Tijd te delen en
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verslag uit te brengen van je vader-zoon of vader-dochter tijd aan het
begin van de tweede week.
Ᏼ Pagina’s 102-103: Laat iedereen hun Om te Onthouden oplezen. Bespreek
waar mogelijk. Lees de opdracht voor volgende week.
Ᏼ Pagina 103: Plan een uitstapje van een uur met een van je kinderen of
kleinkinderen en wees bereid om verslag uit te brengen aan de groep.
Ᏼ Pagina 103: Stop het vers Spreuken 18:13 in de voorvakje van je EMAW
Verzenpakket en memoriseer het deze week.
Ᏼ Eindig met een groepsgebed volgens de WAR methode. Besteed wat tijd
aan het bidden voor uw kinderen.

WIE HEEFT DE CONTROLE?
Ik ontmoette Mark en Samantha voor het eerst in hun kerk. Mark was een goede leider, maar soms neigde hij om controle te gebruiken als leiderschapsstijl.
Dit was vooral duidelijk toen zijn dochter Lori veertien werd. In de brugklas
begonnen op haar school (dans)feesten en Mark had daarvoor een regel opgesteld: “Geen dates tot je zestiende, geen discussie.”
Lori’s vrienden hadden afspraakjes, maar op hun veertiende konden de kinderen nog niet rijden, dus waren hun vaders of moeders altijd in de buurt of
op de een of andere manier bij het evenement betrokken. Op de middelbare
school maakten de relaties die Lori’s vrienden aangingen het nog spannender.
Lori was een spontane meid die door bijna iedereen aardig werd gevonden,
maar bij elke kans op een afspraakje greep Mark met klem terug op zijn “geen
afspraakjes tot je zestiende” regel. Samantha zag hoe Lori zich schaamde omdat ze als enige van haar leeftijdsgenoten nog nooit een date had gehad. Helaas
zagen Mark noch Samantha de diepe wrok die in Lori groeide.
Lori vond de regel totaal oneerlijk. Ze schaamde zich als haar vriendinnen
haar vroegen waarom ze geen dates mocht maken. Het leek wel of haar vader
haar niet vertrouwde. Elke keer als ze met hem probeerde te bespreken hoe ze
zich voelde, eindigde het in een discussie met boze woorden en tranen. Mark
voelde dat zijn leiderschap in twijfel werd getrokken; hij probeerde tenslotte
alleen maar zijn dochter te beschermen. De communicatie tussen hen hield
volledig op.
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LES 8

DE HARTEN VAN VADERS
KEREN NAAR
HUN KINDEREN
OPMERKING VOOR NIEUWE LEIDERS
Je kunt de leidershandleiding downloaden van de website
www.EveryManAWarrior.nl om hem gemakkelijker te kunnen volgen
tijdens het leiden van de les.

DE HARTEN VAN VADERS KEREN NAAR HUN KINDEREN

Ᏼ Ga in tweetallen uiteen zeg alle verzen aan elkaar op. Tel het
aantal Stille Tijd momenten dat je achter in het boek hebt
opgenomen. Je zou er twintig of meer moeten hebben. Update het
Voortgangsschema.
Ᏼ Vraag iemand om de sessie te beginnen
in gebed.
Succesvolle
Ᏼ Ga de kring rond en vraag elke man om
Vadereen Stille Tijd moment te delen.
DochterTijd
Ᏼ Ga de kring rond en vraag elke man te
Heb je:
vertellen hoe zijn vader-zoon of vader• Het veilig gemaakt
dochter tijd is verlopen. Vraag: “Wat
• Vragen gesteld
heb je gedaan? Waar zijn jullie geweest?
• De focus op hen
Waarover hebben jullie gepraat?”
gehouden
Gebruik de criteria die hiernaast
opgesomd staan. Vraag wat hij leert
• Geluisterd
over een betere vader te zijn. Waarom?
• Voor ze gebeden
Ᏼ Begin de les paragraaf voor paragraaf te
• Een ‘bouwsteen van
lezen.
waarheid’ over hun
Ᏼ Pagina’s 110-115: Stel elk van de vragen
leven gesproken.
op deze pagina’s. Laat, afhankelijk van
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de tijd, twee tot vier mensen hun antwoord geven. Probeer iedereen erbij
te betrekken.

Ᏼ Pagina 112: Onderbreek de les hier. Denk eraan om de verzen te herlezen,
de Stille Tijd te delen en verslag uit te brengen van uw vader-zoon of
vader-dochter tijd aan het begin van de tweede week.
Ᏼ Pagina’s 114-116: Beantwoord elk van de bekwaamheidstest. Bespreek
waar mogelijk.

Ᏼ Pagina’s 116-117: Laat iedereen zijn Om te Onthouden oplezen. Lees de
opdracht samen door.

Ᏼ Pagina 117: Stop het vers 1 Petrus 3:8-9 in het voorvak van uw EMAW
Verzenpakket en memoriseer het deze week. Plan een uitje van een uur
met een van uw kinderen of kleinkinderen en wees bereid om verslag uit te
brengen aan de groep.
Ᏼ Eindig met een groepsgebed volgens de WAR methode. Besteed wat tijd
aan gebed voor je kinderen en voor genezing die moet plaatsvinden in je
relatie met hen.

DE HARTEN VAN VADERS KEREN
NAAR HUN KINDEREN
Paul was eenenvijftig jaar oud en zijn derde huwelijk liep op de klippen. Hij
wist dat zijn patroon van drinken en lange uren op kantoor zijn dromen om
zijn leven met een speciaal iemand te delen weer aan diggelen had geslagen.
Paul gaf toe dat zijn eerste twee huwelijken door zijn eigen stommiteit waren geëindigd. Drank, drugs en andere vrouwen hadden ervoor gezorgd dat
beide vrouwen hem verlaten hadden. De vier kinderen die van hem waren,
belden nooit en spraken nauwelijks met hem.
Toen Paul op een avond laat naar huis reed, besloot hij de bar over te slaan
en in zijn hart zei hij een stil gebed: “Heer, kunt U mij helpen?” Zonder dat
Paul het wist, was zijn vrouw Kate ook begonnen met bidden. Kate was opgegroeid in een christelijk gezin, maar door de pijn van haar eigen scheiding en
de teleurstellingen in haar leven, had ze al een tijd niet meer gebeden. Kate
wist ook dat haar huwelijk met Paul wankelde.
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LES 9

HET EVANGELIE DELEN
MET JE KINDEREN
HET EVANGELIE DELEN MET JE KINDEREN

Ᏼ Ga in tweetallen uiteen en zeg alle verzen aan elkaar op.
Ᏼ Update het Voortgangsschema.

Ᏼ Vraag iemand te openen in gebed.

Ᏼ We zullen het deze week niet over Stille Tijd momenten hebben,
omdat de verzen op pagina 126 besproken zullen worden.
We6zullen deze tijd nodig hebben om te oefenen met het delen
van de Brug Illustratie op pagina 127.
Ᏼ Pagina 120-126: Lees het verhaal en de illustratie van de brug.

Ᏼ Pagina 126: Bespreek de Bijbelverzen. “Hoe kan elk vers iemand
helpen het Evangelie te begrijpen of hoe kan het gebruikt worden
om een vraag over het Evangelie te beantwoorden?”

Ᏼ Pagina 126: Verdeel de groep in tweetallen en oefen het delen van
de Brug-illustratie met elkaar. Probeer 30 minuten voor dit deel van
de les uit te trekken. Laat je tweetal controleren of je de sleutelzinnen van het evangelie gebruikt die onderaan de pagina staan.

Ᏼ Moedig de mannen aan om De Brug-illustratie te blijven oefenen
tot ze het goed kunnen. We zullen volgende week opnieuw De
Brug Illustratie oefenen in plaats van verzen te benoemen en Stille
Tijd momenten te delen.

Ᏼ Moedig de mannen aan om alle vier de verzen over evangelisatie
uit het hoofd te leren. Lees samen 1 Petrus 3:15, en herinner de
mannen eraan dat ons is opgedragen “altijd bereid te zijn” om ons
geloof te delen.
Ᏼ Sluit de groep af met gebed volgens de WAR methode. Besteed
wat tijd aan het bidden voor jullie kinderen.
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