	
  

	
  

Discipelschap-groep (D-groep)
A, B, C model - het is heel belangrijk om het "ABC model" te volgen als je samenkomt. Deel de Dgroep samenkomst in drie delen in en houdt vol geloof vast aan het doel van elk deel. De Dgroep helpt bij het maken van discipelen. Het model is eenvoudig te leren en te volgen en
daarom ook eenvoudig overdraagbaar.

A - Ask
Verantwoordelijkheid aan elkaar afleggen, wat uitmond in het bidden voor elkaar en korte
uitgesproken aanbidding.
1. Vraag eerst: "Noem één ding waar je dankbaar voor bent." En dan: "Laten we tijd nemen
om God te danken in een kort gebed."
2. Vraag dan: "Zijn er noden die je wilt delen of een zonde die je wilt belijden?" En dan:
"Laten we kort voor elkaar bidden."
3. Vraag als laatste: "Hoe is het gegaan met het toepassen in je leven, van wat je in de vorige
bijbelstudie hebt geleerd?"

B – Bijbel
Leren wat God van ons vraagt. Lees een stuk uit de bijbel, vertel een verhaal uit de bijbel of speel
een bijbelverhaal uit.
Stel drie eenvoudige vragen over het verhaal:
1. Wat zegt dit gedeelte over Jezus/God?
2. Wat leert het ons over onszelf?
3. Wat gaan we daarmee doen? Hoe kan ons leven veranderen als gevolg van wat we
geleerd hebben?

C - Commit
Toewijding om te gehoorzamen wat Jezus van ons vraagt.
1. Bidden: "Zijn er drie mensen met wie je deze waarheid kunt delen?" (bij voorkeur mensen
die Jezus nog niet volgen.) "Laten we nu voor hen bidden in groepjes van twee".
2. Gehoorzamen: Laat iedereen een afspraak/toezegging delen met een ander persoon en
bevestig dit door gebed voor elkaar.
3. Planning en oefening: Wanneer ga je deze mensen spreken? Plan dit in. Oefen daarnaast
een paar minuten hoe je de waarheid kunt vertellen aan de drie mensen waar je voor
gebeden hebt.
Je zult merken dat je de neiging hebt om het derde deel "C" over te slaan of een excuus te
verzinnen waarom dit niet past in je groep. Als je dit overslaat, zal je groep of beweging niet
groeien zoals je dat wilt.
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