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DISCOVERY BIBLE STUDY 

Hoe leid je een DBS? 

 

 

DELEN 

- Vertel elkaar hoe het met je gaat. Waar ben je dankbaar voor en wat geeft je zorgen? 

- Wat heb je de vorige week geleerd? Heb je dit kunnen delen met iemand anders? 

 
ONTDEKKEN 

- Bid dat God door Zijn Geest tot jullie zal spreken door Zijn woord.  

- Lees een Bijbelgedeelte hardop met elkaar, vraag hiervoor 1 of 2 personen.  

- Vertel het gedeelte zo goed mogelijk in je eigen woorden na. Vul elkaar hierin aan. 

 
DRIE CENTRALE VRAGEN OVER DE BIJBELTEKST:  

1. Wat leer je in dit gedeelte over God/Jezus?  

2. Wat leer je uit deze tekst over mensen? 

3. Wat leer je over het geloof en het volgen van God? 

 
DOEN 

Ga voor ieder persoon na hoe je praktische invulling aan deze tekst kunt geven in je eigen leven. Aan wie 

kun je iets doorgeven over wat je geleerd hebt? En hoe? Is er een belofte van God, een opdracht of een 

voorbeeld om na te volgen?  

 

Sluit af met gebed. 
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TIPS 

§ Keep it simple! 

§ Je kan het al met 1 iemand doen.  

§ Uitnodigen: nodig mensen uit voor een kopje koffie of gezellig diner. Vertel wat je plannen zijn 

voor de DBS en je zult zien dat mensen open staan! 

§ Zoek een person of peace! Dat is een pas bekeerd iemand of een persoon die hongerig is naar 

God en meer over Hem wil weten. Geloof me maar, deze persoon komt (als je ervoor bidt) vanzelf 

op je pad. Het is iemand waarin je gaat investeren. 

§ Zorg dat het behapbaar is, 1 – 1,5 uur bij elkaar komen is voldoende. 

§ Probeer mensen niet te corrigeren of overladen met Bijbelse informatie. Houd het simpel en laat 

mensen vooral zelf nadenken en vertellen.  

§ Als het gesprek soms een beetje afdwaalt is dat niet erg. Wie weet komt er wel iets heel moois uit. 

Mocht het te ver afdwalen kun je altijd weer even teruggaan naar waar je gebleven bent met de 

vraag of Bijbeltekst. 

§ Laat God en Zijn Heilige Geest het werk doen. 

§ Probeer mensen niet pastoraal te gaan begeleiden, verwijs dan door naar een pastoraal team van 

een kerk. 

§ Je plant stukjes van Gods Woord in mensenharten. Je bent niet verantwoordelijk voor wat het 

uitwerkt. 

§ Volg de volgorde van de leesplannen. 

§ Kom met enige regelmaat bij elkaar; bijvoorbeeld iedere week of twee weken. 

 

 

 

“Als Uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.” 
Psalm 119:130 

 

 

 

 

Meer leesplannen vind je op www.operatiemobilisatie.nl/dbs-leesplannen 


