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Discussie Vragen 

 
Splits in groepen van 4-6 en bespreek de volgende vragen na het bekijken van de video 
"How To Get Started Right" die u kunt vinden onder Downloads op 
www.EveryManAWarrior.com. De volgende twee pagina's helpen u bij het volgen van de 
video training. 
 
Bekijk de volgende twee pagina's. Wat viel er op uit de trainingsvideo over hoe je effectief je 
Every Man a Warrior groep kan leiden? Noem minstens 3 dingen. 
1.  
 
2.  
 
3. 
 
De Grote Opdracht van Matteüs 28:18-20 legt grote nadruk op het in staat zijn om "anderen 
te onderwijzen". Jezus onderwees op elk van de volgende gebieden: Geld, Huwelijk, 
Kinderen opvoeden, Seks, Werk, Moeilijke tijden en Hoe wandel je met God of Laat je leven 
tellen. 
 
In welke van deze gebieden zou jij willen groeien? Zou je deze onderwerpen goed genoeg 
willen begrijpen zodat je ze aan je kinderen en andere mannen zou kunnen leren? 
Waarom? 
 
Laat iemand "Mijn Toewijding" lezen van de laatste pagina van deze hand-out. Bespreek de 
verschillende punten van de toewijding. Hoe belangrijk is het voor mannen om deze 
belofte te ondertekenen en de implicaties ervan te begrijpen? Waarom? 
  
 Met 20.000 mannen in meer dan 4.000 EMAW groepen hebben we een aantal dingen 
geleerd. De meest succesvolle groepen hebben de volgende factoren gemeen: 
 

1. Het zijn groepen van 4-7 mannen. Als je er 8 of meer hebt, splits dan op in 2 
groepen. 

2. Kom elke week bijeen en heb minstens 90 minuten om de les te bespreken. Probeer 
klaar te zijn met het bespreken van verzen en het delen van stille momenten in de 
eerste 30 minuten. 80% van de mannen die EMAW testten, zeiden dat wat hun leven 
het meest veranderde, de stille tijd was. 

3. Maak elke week de hele les af. Laat de tijd niet opslokken door andere onderwerpen 
die tijd opslokken. Sommige lessen in Boek 2 zijn lang en ontworpen voor twee 
weken discussie. 

4. Volg de "Leiders handleiding." (dit is de sleutel tot het verkrijgen van de 
vaardigheden) De Leiders Handleding zal je bepaalde vaardigheden laten herzien 
zodat je leert om deze nieuwe levenslange gewoonten correct uit te voeren. 

5. Begin "vroeg en vaak" over vermenigvuldigen te praten. Het bereiken van dit 90% of 
"A" niveau op de "Leer Piramide" betekent dat je dit materiaal zult moeten 
beheersen. Mannen komen tot geestelijke rijpheid wanneer zij andere mannen 
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onderwijzen en discipelen. Spirituele waarheid is niet volledig geworteld in een man, 
totdat hij in staat is om het te onderwijzen aan een andere man. Omdat ons doel is 
om discipel- te maken, duurt het EMAW proces echt twee jaar. Het eerste jaar gaan 
mannen door de cursus en het tweede jaar hun eigen groep leiden. (Zie de video 
Men's Ministry that Works #2 om dit proces te leren). 

6. Bedek deze bediening in gebed. Laat gebedsgroepen bidden voor je Warrior 
bediening. 

7. Als u mannen hebt die twijfelen over EMAW, raden we u aan samen te komen en te 
kijken naar, "The Every Man A Warrior Story" en Leider Training Video's op de 
website. Bekijk de training video "How To Get Started Right" met EMAW leiders en 
met uw groepen wanneer er vragen komen over hoe u het beste de cursus kunt 
doen.  

8. Laat de mannen kennismaken met de belofte "My Commitment" op pagina 22 van 
Les 1 in Boek 1. 

 
Mijn toewijding 
 
Om meer de man te worden die God wil dat ik ben, verbind ik mij tot het volgende: 
 

• Ik zal van wekelijkse aanwezigheid bij de samenkomst een prioriteit maken. 
• Ik zal de opdracht voor de week voltooien en bereid zijn om mijn gedachten met de 

groep te delen. 
• Ik zal alle persoonlijke zaken die in de groep gedeeld worden, vertrouwelijk 

behandelen. 
• Ik zal mijn broeders aanmoedigen om moedig te zijn, het werk te doen, en de 

mannen te worden die God wil dat ze zijn. 
• Ik zal niet defensief zijn als mijn broeders mij uitdagen als ik mijn belofte niet vervul. 
• Ik zal hun uitdaging verwelkomen en streven naar grotere trouw. 

 
Ondertekend ____________________________________ Datum _______________ 

 
9. De mannen moeten “mijn toewijding" voor het begin van les 2 ondertekenen om in 

de groep te blijven. 
10. Vraag de mannen om de Proloog door te lezen en de eerste les te doen voor de 

volgende week. Vraag contactinformatie van elke man. Gebruik de pagina 
"Contactinformatie" aan het eind van Boek 1. 

 
Andere Training Bronnen 
Om beter te begrijpen HOE en WAAROM EMAW Discipelschap Werkt, bekijk de 
trainingsvideo's; "Men's Ministry that Works 1 en 2" om je EMAW leiders op te bouwen. Te 
vinden onder Homepage en Bestelformulier op de website. Download de PDF en volg mee. 


