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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 Lucas 24:13-32
13 En zie, twee van hen gingen op diezelfde 
dag naar een dorp dat zestig stadiën van
Jeruzalem verwijderd was en waarvan de
naam Emmaüs was. 14 En zij spraken met 
elkaar over al deze dingen die gebeurd 
waren. 15 En het gebeurde, terwijl zij met 
elkaar spraken en van gedachten wisselden, 
dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen 
meeliep. 16 Maar hun ogen werden gesloten 
gehouden, zodat zij Hem niet herkenden.
17 En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor
gesprekken die u al lopend met elkaar voert
en waarom ziet u er zo bedroefd uit?
18 En de één, van wie de naam Kleopas was,
antwoordde en zei tegen Hem: Bent U als
enige een vreemdeling in Jeruzalem dat U 
niet weet welke dingen daar in deze dagen
gebeurd zijn?

de verborgen aanwezigheid
van Jezus

Blok 2 - Gesprek 1
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Bijbellezing (samen - vervolg)
19En Hij zei tegen hen: Welke dan? En zij
zeiden tegen Hem: De dingen met betrekking
tot Jezus de Nazarener, Die een Profeet was,
machtig in werken en woorden voor God en
heel het volk; 20en hoe onze overpriesters 
en leiders Hem overgeleverd hebben om 
Hem ter dood te veroordelen, en Hem 
gekruisigd hebben. 21En wij hoopten dat 
Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar 
al met al is het vandaag de derde dag sinds 
deze dingen gebeurd zijn. 22Maar ook 
hebben sommige vrouwen uit ons midden, 
die vroeg in de morgen bij het graf geweest 
zijn, ons versteld doen staan. 23En toen zij 
Zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen 
dat ze zelfs een verschijning van engelen 
gezien hadden, die zeiden dat Hij leeft. 24 En 
sommigen van hen die bij ons waren, gingen 
naar het graf en troffen het ook zo aan
als de vrouwen gezegd hadden, maar Hem
zagen zij niet. 25 En Hij zei tegen hen: O 
onverstandigen en tragen van hart! Dat u 
niet gelooft al wat de profeten gesproken 
hebben! 26 Moest de Christus dit niet lijden 
en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? 

Blok 2 - Gesprek 1
De verborgen aanwezigheid van Jezus
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Bijbellezing (samen - vervolg)
27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten 
en legde hun uit wat in al de Schriften over 
Hem geschreven was. 28 En zij kwamen 
dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en 
Hij deed alsof Hij verder zou gaan. 29 En zij 
drongen er bij Hem op aan en zeiden: Blijf bij 
ons, want het is tegen de avond en de dag is 
gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen 
te blijven. 30 En het gebeurde, toen Hij met 
hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam 
en het zegende. En toen Hij het gebroken 
had, gaf Hij het aan hen. 31 En hun ogen 
werden geopend, en zij herkenden Hem, 
maar Hij verdween uit hun gezicht. 32 En zij 
zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet
brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons
sprak en voor ons de Schriften opende?

Verhalen delen (2-tal)
a. Wat houdt je bezig?
c.  Wat maakte de meeste indruk tijdens 

blok 1 over “Jezus ontmoeten”?

Blok 2 - Gesprek 1
De verborgen aanwezigheid van Jezus
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Bijbelstudie (2-tal)
a.  Hoe raakt de teleurstelling van de 

Emmaüsgangers aan het gevoel dat je 
soms als gelovige kunt hebben?

b.  Wat zijn nu precies de dingen die bij de 
Emmaüsgangers een verandering in 
denken en zien bewerken?

c.  Op welke manier kunnen die dingen nu 
nog helpen om de levende Christus te 
zien?

In beweging (2-tal)
a.  Wie uit je omgeving (niet perse uit de 

gemeente) zou je kunnen vragen om 
de volgende keer eens een keer mee te 
gaan met een Focus-wandeling?

b.  Zou je het lastig vinden om dat te 
vragen? Waarom wel of niet? Wat zou je 
kunnen helpen als je het lastig vindt?

Gebed (2-tal of samen)
Sluit thuis af met gebed voor elkaar en
voor mensen die Jezus niet zien.

Blok 2 - Gesprek 1
De verborgen aanwezigheid van Jezus
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Gebed (samen) 
Open met een kort gebed

Bijbellezing (samen)
Lees Johannes 21:1-14
1 Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw 
aan de discipelen, aan de zee van Tiberias. 
En Hij openbaarde Zich als volgt: 2 Er waren 
bijeen Simon Petrus en Thomas,
ook Didymus genoemd, en Nathanaël, die 
uit Kana in Galilea afkomstig was, en de 
zonen van Zebedeüs, en twee anderen van 
Zijn discipelen. 3 Simon Petrus zei tegen 
hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem: Wij 
gaan met u mee. Zij gingen naar buiten, en 
gingen meteen aan boord van het schip; en 
in die nacht vingen zij niets. 4 En toen het 
al ochtend geworden was, stond Jezus aan 
de oever, maar de discipelen wisten niet dat 
het Jezus was. 5 Jezus dan zei tegen hen: 
Kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? 
Zij antwoordden Hem: Nee.

De stem van Jezus
Blok 2 - Gesprek 2
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Bijbellezing (samen - vervolg)
6 En Hij zei tegen hen: Werp het net uit 
aan de rechterkant van het schip en u zult 
vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden 
het niet meer trekken vanwege de grote 
hoeveelheid vissen. 7 De discipel dan die 
Jezus liefhad, zei tegen Petrus: Het is de 
Heere! Toen Simon Petrus dan hoorde dat 
het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed 
om, want hij was ongekleed, en wierp zich 
in de zee. 8 En de andere discipelen kwamen 
met het scheepje, want zij waren niet ver, 
slechts ongeveer tweehonderd el, van het 
land verwijderd, en sleepten het net met de 
vissen. 9 Toen zij nu aan land gegaan waren, 
zagen zij een kolenvuur met vis daarop 
liggen, en brood. 10 Jezus zei tegen hen: 
Breng wat van de vissen die u nu gevangen 
hebt. 11 Simon Petrus ging ernaartoe en 
trok het net op het land, vol grote vissen,
honderddrieënvijftig, en hoewel het er zoveel 
waren, scheurde het net niet. 12 Jezus zei 
tegen hen: Kom, gebruik de maaltijd. En 
niemand van de discipelen durfde Hem te 
vragen: Wie bent U? want zij wisten dat het 
de Heere was.

Blok 2 - Gesprek 2
De stem van Jezus
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Bijbellezing (samen - vervolg)
13 Jezus dan kwam en nam het brood en gaf 
het hun, en de vis eveneens.
14 Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich 
aan Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit 
de doden opgewekt was.

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

Bijbelstudie (2-tal)
a.  Herken je het gevoel dat de discipelen 

hebben? Kun je voorbeelden noemen 
van momenten waarop je het gevoel 
had met lege handen te staan?

b.  Geloof je dat Jezus in jouw dagelijks 
leven aanwezig is? Wat verwacht je van 
Hem?

In beweging (2-tal)
a.  Houd de komende dagen bij of je zelf 

iets van God, van Jezus’ aanwezigheid 
en zijn stem opmerkt. Wat zijn dingen 
om momenten die je aan Hem 
herinneren?

Blok 2 - Gesprek 2
De stem van Jezus
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In beweging (2-tal - vervolg)
b.  Als je wilt, kun je nog een stap verder 

gaan en een aantal mensen in je 
omgeving vragen of ze wel eens iets 
van God merken in hun dagelijks leven 
en zijn stem horen. Vraag hen wat dat 
dan is.  
Je kunt ook die ervaringen opschrijven

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

Blok 2 - Gesprek 2
De stem van Jezus
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Gebed (samen)
Open met een kort gebed

Bijbellezing (samen)
Lees Handelingen 1:1-14 (HSV)
1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o 
Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is 
te doen én te onderwijzen, 2 tot op de dag 
waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door 
de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij 
uitgekozen had, opdrachten had gegeven. 
3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, 
ook levend aan hen vertoond, met veel 
onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang,
waarbij Hij door hen gezien werd en over 
de dingen sprak die het Koninkrijk van God 
betreffen. 4 En toen Hij met hen samen was, 
beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg 
zouden gaan, maar de belofte van de Vader 
zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij 
gehoord hebt; 5 want Johannes doopte wel 
met water, maar u zult met de Heilige
Geest gedoopt worden, niet lang na deze 
dagen. 6 Zij dan die samengekomen waren, 

De kracht van Jezus
Blok 2 - Gesprek 3
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Bijbellezing (samen - vervolg)
vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor 
Israël het Koninkrijk weer herstellen? 7 En Hij 
zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden 
of gelegenheden te weten die de Vader in 
Zijn eigen macht gesteld heeft, 8 maar u zult 
de kracht van de Heilige Geest ontvangen,
Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen 
zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea 
en Samaria en tot aan het uiterste van de 
aarde. 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd 
Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een 
wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen 
zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen 
naar de hemel gericht hielden, zie, twee 
mannen stonden bij hen in witte kleding, 
11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom 
staat u omhoog te kijken naar de hemel? 
Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de 
hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als 
u Hem naar de hemel hebt zien gaan.
12 Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, 
van de berg die de Olijfberg genoemd wordt,
die vlak bij Jeruzalem is en daar een 
sabbatsreis vandaan ligt. 13 En toen zij in 
Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar 
de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus 

Blok 2 - Gesprek 3
De kracht van Jezus
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Bijbellezing (samen - vervolg)
en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus 
en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, 
Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon 
Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.
14 Dezen bleven allen eensgezind volharden 
in het bidden en smeken, met de vrouwen 
en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn 
broers.

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

Bijbelstudie (2-tal)
a.  Hoe reageren de apostelen op de 

beloften die Jezus geeft? Wat gaan ze 
uiteindelijk doen? Hoe gaan wij met die 
beloften om?

b.  Welke woorden worden gebruikt 
in vers 14 om het bidden van de 
discipelen te typeren? Wat kun je van 
deze woorden leren voor je eigen 
gebedspraktijk?

Blok 2 - Gesprek 3
De kracht van Jezus
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In beweging (2-tal)
Hoe kun je oefenen in volhardend gebed? 
Bespreek hoe je dat concreet gaat doen 
en hoe je elkaar daarbij kunt helpen.

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

Blok 2 - Gesprek 3
De kracht van Jezus
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Gebed (samen)
Open met een kort gebed

Bijbellezing (samen)
Lees 2 Korintiërs 3:1-6
1 Beginnen wij onszelf weer aan te 
bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, 
aanbevelingsbrieven voor u nodig, of 
aanbevelingsbrieven van u? 2 U bent onze 
brief, geschreven in onze harten, gekend 
en gelezen door alle mensen. 3 Het is 
immers openbaar geworden dat u een brief 
van Christus bent, door onze bediening 
opgesteld, geschreven niet met inkt, maar
door de Geest van de levende God, niet op
stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, 
van de harten. 4 Zo’n vertrouwen nu hebben 
wij door Christus op God. 5 Niet omdat wij 
van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als 
was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid 
is uit God.

Een brief van Jezus
Blok 2 - Gesprek 4
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Bijbellezing (samen - vervolg)
6 Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt 
om dienaars van het nieuwe verbond te 
zijn, niet van de letter, maar van de Geest; 
want de letter doodt, maar de Geest maakt 
levend.

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

Bijbelstudie (2-tal)
a. Hoe verandert de Heilige Geest ons?
b.  Als je een brief leest, zie je het 

handschrift van de auteur. Wat zou je 
willen dat mensen van Christus zien in 
de gemeente?

In beweging (2-tal)
Schrijf thuis voor elkaar een zegenwens
op een kaart en geef die zondag bij de
dienst aan elkaar.

Gebed (2-tal of samen)
Sluit thuis af met gebed voor elkaar en
voor mensen die Jezus niet zien.

Blok 2 - Gesprek 4
Een brief van Jezus


