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Opbouw wandeling

Gebed (samen)
Open met een kort gebed

Bijbellezing (samen)
Lees samen het bijbelgedeelte

Verhalen delen (2-tal)
Wat houdt je bezig? Is ‘in beweging’
van vorige keer gelukt?

Bijbelstudie (2-tal)
Bespreek de vragen

In beweging (2-tal)
Welke stap ga je concreet zetten?

Gebed (2-tal of samen)
Sluit thuis af met gebed.
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Gebed (samen) 
Open met een kort gebed

Bijbellezing (samen)
Lees Jeremia 29:4-14
4 Zo zegt de HEERE van de legermachten, de
God van Israël, tegen alle ballingen die Ik
uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb
gevoerd: 5 Bouw huizen en woon erin, leg
tuinen aan en eet de vrucht ervan, 6 neem
vrouwen en verwek zonen en dochters, neem
vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters
aan mannen, zodat zij zonen en dochters
baren. Word daar talrijk en verminder niet in
aantal. 7 Zoek de vrede voor de stad 
waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. 
Bidervoor tot de HEERE, want in haar vrede 
zult u vrede hebben. 8 Want zo zegt de 
HEERE van de legermachten, de God van 
Israël: Laten uw profeten die in uw midden 
zijn, en uw waarzeggers u niet bedriegen. 
Luister niet naar uw dromers die u laat 
dromen, 9 want met leugen profeteren zij
tegen u in Mijn Naam. Ik heb hen niet

Blok 3 - Gesprek 1

Waar God je roept
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Bijbellezing (samen - vervolg)
gezonden, spreekt de HEERE. 10 Want zo 
zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer 
zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik 
naar u omzien en over u Mijn goede woord 
gestand doen, door u terug te brengen
naar deze plaats. 11 Ik immers, Ik ken de
gedachten die Ik over u koester, spreekt de
HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet
van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop
te geven. 12 Dan zult u Mij aanroepen
en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal
naar u luisteren. 13 U zult Mij zoeken en
vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met
heel uw hart. 14 Ik zal door u gevonden
worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer
brengen in uw gevangenschap en u
bijeenbrengen uit alle volken en uit alle
plaatsen waarheen Ik u verdreven heb,
spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen
naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap
heb gevoerd.

Blok 3 - Gesprek 1
Waar God je roept
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Verhalen delen (2-tal)
a.  Op welke plekken raakt jouw leven de 

wereld van mensen die niet geloven? 
Waar ontmoet jij mensen die niet 
geloven?

b.  Wat betekent het christelijk geloof 
voor hen?

c.  Is het christelijk geloof onderdeel van 
gesprek in jullie contacten?

Bijbelstudie (2-tal)
a.  In het bijbelgedeelte worden de 

Israëlieten opgeroepen om hun plek in 
ballingschap als plek te zien waar ze 
geroepen zijn om zich in te zetten voor 
“vrede” (“shalom”). Wat betekent dat 
voor de Israëlieten, denk je?

b.  Welke plek in jouw omgeving zie jij als 
de plek waar jij geroepen bent om 
“vrede” te brengen? (Denk daarbij ook 
terug aan de plekken en contacten die 
je bij punt 3 hebt genoemt.)

Blok 3 - Gesprek 1
Waar God je roept
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In beweging (2-tal)
a.  Hoe zou jij (heel concreet) vrede 

kunnen zoeken voor de plek die je 
zojuist hebt benoemt?

b.  Wat zou jij eraan kunnen doen om jezelf 
er telkens aan te herinneren dat die 
plek jouw roepingsplek is?

c.  Probeer de komende tijd elke dag voor 
iets op je roepingsplek te bidden

Gebed (2-tal of samen)
Sluit thuis af met gebed voor elkaar

Blok 3 - Gesprek 1
Waar God je roept
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Gebed (samen) 
Open met een kort gebed

Bijbellezing (samen)
Lees Daniël 1:1-17
1 In het derde jaar van de regering van 
Jojakim, de koning van Juda, kwam 
Nebukadnezar, de koning van Babel, naar 
Jeruzalem en belegerde het. 2 En de Heere 
gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn 
hand, en een deel van de voorwerpen van 
het huis van God. Hij bracht die naar het 
land Sinear, naar het huis van zijn god. Hij 
bracht de voorwerpen naar de schatkamer 
van zijn god. 3 Toen beval de koning aan 
Aspenaz, het hoofd van zijn hovelingen, dat 
hij enigen van de Israëlieten moest laten 
komen, namelijk uit het koninklijk geslacht 
en uit de edelen, 4 jongemannen zonder 
enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in 
alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder 
van verstand, en die in staat waren dienst te 
doen in het paleis van de koning, en dat men 
hen moest onderwijzen in de geschriften 

Blok 3 - Gesprek 2

Als het erop aan komt
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Bijbellezing (samen - vervolg)
en de taal van de Chaldeeën. 5 De koning 
nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van 
de gerechten van de koning voor hen vast, 
en van de wijn die hij dronk, om hen in drie 
jaar zo op te voeden dat zij aan het einde 
daarvan in dienst konden treden van de 
koning.6 Onder hen waren uit de Judeeërs: 
Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. 7 Het 
hoofd van de hovelingen gaf hun andere 
namen. Daniël noemde hij Beltsazar, 
Hananja Sadrach, Misaël Mesach en Azarja 
Abed-Nego. 8 Daniël nu nam zich in zijn 
hart voor zich niet te besmetten met de 
gerechten van de koning of met de wijn die 
hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van 
de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te
verontreinigen. 9 God gaf Daniël genade 
en barmhartigheid bij het hoofd van de 
hovelingen. 10 Want het hoofd van de
hovelingen zei tegen Daniël: Ik ben bevreesd 
voor mijn heer de koning, die uw eten en uw
drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou 
hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien
dan die van de anderejongemannen van uw 
groep? U zou bij de koning mijn hoofd met
schuld beladen. 11 Toen zei Daniël tegen de  

Blok 3 - Gesprek 2
Als het erop aan komt
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Bijbellezing (samen - vervolg) 
kamerheer die het hoofd van de hovelingen 
had aangesteld over Daniël, Hananja, 
Misaël en Azarja: 12 Stel uw dienaren toch 
tien dagen op de proef, en laat men ons 
plantaardig voedsel geven, zodat wij dat 
eten, en water, zodat we dat drinken. 13 
En laat dan in uw tegenwoordigheid ons 
uiterlijk en het uiterlijk van de andere
jongemannen, die de gerechten van de 
koning eten, bezien worden, en doe dan met 
uw dienaren naar wat u ziet. 14 Hij luisterde 
naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij 
hen op de proef. 15 Aan het einde van die 
tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper 
was, en zagen zij er gezonder uit dan al de
jongemannen die van de gerechten van de 
koning aten.16 Toen gebeurde het dat de 
kamerheer hun gerechten, en de wijn die zij
moesten drinken, wegnam en dat hij hun 
plantaardig voedsel gaf. 17 Aan deze vier
jongemannen nu gaf God kennis en verstand 
van allerlei geschriften, en wijsheid, en 
Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en 
dromen.

Blok 3 - Gesprek 2
Als het erop aan komt
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Verhalen delen (2-tal)
a. Wat houdt je op dit moment bezig?
b. Is ‘in beweging’ van vorige keer gelukt?

Bijbelstudie (2-tal)
a.  Daniël en zijn vrienden krijgen naast 

hun naam die verwijst naar God ook 
nog een naam die verwijst naar de 
goden van de wereld waar ze wonen. 
Ze zijn burgers van twee werelden. 
Herken je iets van die dubbele identiteit 
in je eigen leven? Hoe?

b.  Kun je een voorbeeld noemen waarin 
jouw christelijke identiteit botst met 
wat je omgeving van je vraagt? Hoe ga 
je daar mee om?

c.   Kun je een voorbeeld noemen waarbij 
God je - net als Daniël en zijn vrienden 
- zegende toen je ruimte vroeg voor je 
identiteit als christen?

Blok 3 - Gesprek 2
Als het erop aan komt
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In beweging (2-tal)
Denk na over een concrete situatie vanuit
je dagelijks leven, waarin je merkt dat je
identiteit schuurt met de omstandigheden
(zie gespreksvraag 3).

Daniël toonde in zulke omstandigheden
durf, kun jij bedenken hoe je in de situatie
die je zojuist noemde een moedige stap
zou kunnen nemen? Welke stap zou dat
kunnen zijn?

Gebed (2-tal of samen)
Sluit thuis af met gebed voor elkaar

Blok 3 - Gesprek 2
Als het erop aan komt
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Gebed (samen) 
Open met een kort gebed

Bijbellezing (samen)
Lees Kolossenzen 3:22 - 4:9
22 Slaven, wees in alles uw aardse heren 
gehoorzaam, niet met ogendienst als om 
mensen te behagen, maar oprecht van hart, 
in het vrezen van God. 23 En alles wat u 
doet, doe dat van harte, als voor de Heere en 
niet voor mensen, 24 in de wetenschap dat 
u van de Heere als vergelding de erfenis zult 
ontvangen, want u dient de Heere Christus.
25 Maar wie onrecht doet, zal het onrecht 
dat hij gedaan heeft, terugkrijgen; en er is 
geen aanzien des persoons.
1 Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en
op gelijke wijze. U weet immers dat ook u 
een Heere hebt in de hemelen. 2 Houd sterk 
aan in het gebed, en wees daarin waakzaam 
met dankzegging. 3 Bid meteen ook voor ons 
dat God voor ons de deur van 

Blok 3 - Gesprek 3

Toerusting in de gemeente
voor buiten
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Bijbellezing (samen - vervolg)
het Woord opent, om van het geheimenis 
van Christus te spreken, om welke oorzaak ik 
ook gebonden ben, 4 opdat ik dit geheimenis 
mag openbaren zoals ik erover moet 
spreken. 5 Wandel met wijsheid bij hen die 
buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. 6 
Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met 
zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u 
iedereen moet antwoorden.

Verhalen delen met “TTT” (2-tal)
a.  Waar ben je morgen? Wat doe je daar?
b.  Wat maakt je daar blij/waar heb je zin in?
c.  Wat maakt je daar verdrietig/waar zie je 

tegen op?
d.  Waar kunnen we voor bidden?

Bijbelstudie (2-tal)
a.  Op welke manier doe jij je (vrijwilligers)

werk of je werk thuis “als voor de 
Heere”?

b.  Kun je voorbeelden noemen van 
vragen of uitdagingen waar je in het 
dagelijks leven tegenaan loopt en 
waarvan je zou willen dat er in de kerk 
aandacht voor was?

Blok 3 - Gesprek 3
Toerusting in de gemeente voor buiten
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In beweging (2-tal)
Bespreek met elkaar wat jullie zelf of met
z’n tweeën of als groep zouden kunnen
doen om als gemeente meer uit ons
persoonlijk leven (vrijwilligers-werk,
thuis-situatie, buurt, school, werk) met
elkaar te delen.

Twee voorbeelden van ideeën:
  •    organiseer bij het koffiedrinken in de 

kerk een speeddate waarin mensen in 
2-tallen elkaar kunnen spreken aan de 
hand van het format van “TTT” (zie §3)

 •   organiseer een bijeenkomst (na 
een dienst of doordeweeks) met 
mantelzorgers in de gemeente om 
ervaringen te delen en voor elkaar 
te bidden. Voel je vrij om jullie 
eigen idee te bedenken. Deel het bij 
thuiskomst met de groep en/of met de 
Focusgroep.

Gebed (2-tal of samen)
Sluit thuis af met gebed voor elkaar.
Denk daarbij ook aan de punten die jullie
bij §3 hebben besproken.

Blok 3 - Gesprek 3
Toerusting in de gemeente voor buiten
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Gebed (samen) 
Open met een kort gebed

Bijbellezing (samen)
Lees Lucas 10:25-37
25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem 
te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik 
doen om het eeuwige leven te beërven? 26 
En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet
geschreven? Wat leest u daar? 27 Hij 
antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God,
liefebben met heel uw hart, met heel uw 
ziel, met heel uw kracht en met heel uw 
verstand, en uw naaste als uzelf. 28 Hij zei
tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe 
dat en u zult leven. 29 Maar hij wilde zichzelf
rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is 
mijn naaste? 30 Jezus antwoordde en zei: 
Een man ging van Jeruzalem naar Jericho 
en viel in de handen van rovers, die hem 
de kleren uittrokken, hem daarbij slagen 
toedienden en hem bij hun vertrek halfdood 

Blok 3 - Gesprek 4

Kansen in het dagelijks
leven
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Bijbellezing (samen - vervolg)
lieten liggen. 31 Toevallig kwam er een 
priester langs diezelfde weg, en toen hij hem 
zag, ging hij aan de overkant voorbij. 32 
Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die 
plek kwam en hem zag, aan de overkant
voorbij. 33 Maar een Samaritaan die op reis
was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag,
was hij met innerlijke ontferming bewogen.
34 En hij ging naar hem toe, verbond zijn
wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde
hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar 
een herberg en verzorgde hem. 35 En toen 
hij de volgende dag wegging, haalde hij twee
penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de
waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en
wat u verder aan kosten maakt, zal ik u 
geven als ik terugkom. 36 Wie van deze drie 
denkt u dat de naaste geweest is van hem 
die in handen van de rovers gevallen was? 
37 En hij zei: Degene die hem 
barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei 
tegen hem: Ga heen en doet u evenzo.

Blok 3 - Gesprek 4
Kansen in het dagelijks leven
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Verhalen delen met “TTT” (2-tal)
a.  Waar ben je morgen? Wat doe je daar?
b.  Wat maakt je daar blij/waar heb je zin 

in?
c.  Wat maakt je daar verdrietig/waar zie je 

tegen op?
d. Waar kunnen we voor bidden?

Bijbelstudie (2-tal)
a.  Wie zie jij als je naaste? Hoe bepaal je 

dat voor jezelf?
b.  Noem een voorbeeld van een situatie 

waarin je mensen op een afstand hield 
of bewust niets deed met wat je zag. 
Welke reden had je om aan hen voorbij 
te gaan?

c.  Soms word je onverwacht 
geconfronteerd met de nood van een 
ander. Wat doet het met je als God je 
stil zet door zo’n ‘onderbreking’ in je 
leven?

Blok 3 - Gesprek 4
Kansen in het dagelijks leven



18

In beweging & gebed (2-tal)
Om je naaste te ‘zien’ is gebed belangrijk.
Dat kan je bijvoorbeeld doen door een
gebedswandeling. Dan wandel je door je
dorp en bid je – met open ogen! – op een
aantal plekken bewust voor wat je ziet.

Bijvoorbeeld bij een verpleeghuis voor
ouderen, chronisch zieken en hun familie.
Bij de school voor de leerkrachten en
ouders. Bij de sportvelden voor de
(christen-)jongeren die daar sporten.

Vraag God ook om je duidelijk te maken
of er een situatie is waar jij, hoe
eenvoudig misschien ook, een naaste kan
zijn. Probeer het eens! Op de terugweg
van deze wandeling of een volgende
keer.

Blok 3 - Gesprek 4
Kansen in het dagelijks leven
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Gebed (samen) 
Open met een kort gebed

Bijbellezing (samen)
Lees Matteüs 6: 9 -13
9Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de 
hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. 
10Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, 
zoals in de hemel zo ook op de aarde. 11Geef 
ons heden ons dagelijks brood. 12En vergeef 
ons onze schulden, zoals ook wij onze 
schuldenaren vergeven. 13En leid ons niet 
in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Verhalen delen met “TTT” (2-tal)
a.  Waar ben je morgen? Wat doe je daar?
b.  Wat maakt je daar blij/waar heb je zin 

in?
c.  Wat maakt je daar verdrietig/waar zie je 

tegen op?
d.  Waar kunnen we voor bidden?

Blok 3 - Gesprek 5

Onze Vader
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Bijbelstudie (2-tal)
a.  Wanneer bid jij? Waarvoor bid je dan? 

Hoe is je gebed van invloed op de 
manier waarop je naar je dagelijks leven 
kijkt?

b.  Voor welke punten wordt in het Onze 
Vader gebeden? Wat leer je daaruit 
over je eigen prioriteiten?

c.  Op welke manier zou je je eigen 
gebeden willen aanpassen in het licht 
van het Onze Vader?

In beweging & gebed (2-tal)
a.  Kies één van de beden uit het Onze 

Vader uit die het meest relevant is voor 
jou op dit moment.

b.  Hoe maak je dat gebed concreet voor 
jouw situatie? Als je bijvoorbeeld 
gekozen hebt voor ‘Uw Koninkrijk 
kome’: wat zou er veranderen in jouw 
situatie als het Koninkrijk nu zou 
komen? Of als je gekozen hebt voor 
‘Geef ons heden ons dagelijks brood’: 
wat heb je nodig vandaag van God?

Blok 3 - Gesprek 5
Onze Vader
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c.   Bid samen het Onze Vader en 
 vervang daarbij het stuk over de bede 
die je hebt gekozen door je eigen 
gebedspunt.

d.  Herhaal dit gebed elke dag in deze 
komende week.

Blok 3 - Gesprek 5
Onze Vader


