
Pad 14. De Geestelijke Discipelschapsvoorwaarden
Jak. 1:22: “En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.”

D.T.P. periode 4 DAG 39

WOENSDAG: GEROEPEN OM VERANTWOORDING TE DRAGEN
Lezen: Lev. 4:22-35 (Verantwoording - met wie praten we over 

wat ons bezighoudt)

Mark had aan Paul gevraagd of ze elke week bij elkaar konden
komen om te praten over het geloof. Voor Paul was het gewoon een
tijd om samen de bijbel te lezen en te praten. Hij had helemaal niet
gedacht om verantwoording te geven over datgene wat je doet. Mark
vertelde zijn jonge vriend over zijn persoonlijke en geestelijke
problemen en al gauw vertelde ook Paul zijn eigen problemen. Ze praatten over
problemen in relaties, geestelijke vragen, hun gedachtenleven en hoe ze hun tijd
indeelden. Het gevolg van dit ‘verantwoording geven’ was dat ze geestelijk veel
sterker werden. Normaal denken we bij verantwoording geven aan iets wat in
het openbaar gebeurt en aan iets wat officieel is. Zoals het vroeger bij Israël
gebeurde. Als je in die tijd in de problemen zat, had iedereen dat door. Elke keer
als je gezondigd had, moest je een dier bij de tempel offeren voor je zonden.
Toen gaf je verantwoording die zichtbaar was voor iedereen. Tegenwoordig zal
dat meer gebeuren op een manier zoals dat van Mark en Paul. Mark gaf het
voorbeeld door openlijk zijn eigen moeilijkheden te bespreken met Paul. Omdat
Paul ook kon praten over zijn problemen, konden ze daardoor geestelijk sterker
worden. Elke christen kan zijn voordeel doen van zo’n relatie waar vertrouwen is.
Vrienden die regelmatig praten over dat wat ze bezighoudt en samen bidden,
zullen merken dat ze steeds sterker worden in God.

Heb jij iemand verantwoording gegeven over de groei in je christelijk leven? Als
je zo’n vriendschap wil, bid God dan dat Hij je naar de juiste persoon brengt. 

Naslag: Gal 6:1-2; 1 Tim. 4:12-16; Jak. 5:16


