
Omzien naar elkaar

Ontwerp
Deze module is ontwikkeld in de Marekerk te Leiden als een 
halfjaartraject na het beëindigen van het Focustraject in 2019. Er is 
materiaal beschikbaar voor zes diensten en kringavonden.

Introductie
In vervolg op het focustraject heeft het Focusteam besloten aandacht 
te schenken aan het omzien naar elkaar. De reden hiervoor wordt 
helder omschreven. “De gemeente bestaat omdat God ons bij elkaar 
roept en naar ons omziet. Hij heeft de wereld lief. Daarom hoort het bij 
een missionaire gemeente dat we omzien naar elkaar en naar mensen om 
ons heen. We hebben het verlangen om samen een gastvrije gemeente te 
zijn, waarin we telkens doordrongen worden dat God naar ons omziet, 
ervaren dat we gezien worden, open kunnen zijnen elkaar aanmoedigen 
om zelf ook naar anderen om te zien.”

Als onderdeel van IZB-Focus
Het materiaal is een bruikbaar vervolg op het focustraject en is geschikt voor 
Focusgemeenten die zich na het Focustraject verder verdiepen op hun plaats in 
de samenleving. 

Er is een verdiepingsslag toegevoegd door bij de Bijbelstudie nadrukkelijk de 
elementen observatie, interpretatie en reflectie in te passen. Bij de ‘in beweging’ 
volgt dan ook een toepassingsvraag of opdracht. 

Opzet en bruikbaarheid

Herkenbaarheid met Focus: Goed
Bruikbaarheid: Goed

In het materiaal zijn diverse waardevolle aspecten toegevoegd: 

    Gespreksplanner voor de avond
   Leessuggesties bij het thema ‘omzien naar elkaar’
   Handleiding en verwijzing naar de ‘kringwaaier’
   Achtergrondinformatie per kringavond als bijlage toegevoegd

IZB Focus database missionaire toerusting 
Gesprekken ontwikkeld door gemeenten



Gods liefde als bron
1 Jh. 4:7-21

Omzien naar jezelf of 
naar elkaar?  
Matthéüs 20

Patronen doorbreken: 
“Heb je vijanden lief”  

2 Kron.28:1-15 

Waarom moet jij steeds 
voor iedereen klaar staan?  

Exodus 18:1-27 

Met andere ogen kijken en 
verantwoordelijkheid nemen 

Nehemia 1

Gastvrijheid: delen in 
overvloed en vertrouwen  

2 Samuël 9:1-13 
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Opzet voor zes kringavonden Suggesties ter verbetering
Het materiaal is meteen bruikbaar. Het strekt tot aanbeveling om met een 
kleine werkgroep deze studies voor te bereiden, waarvoor een aanvulling 
interessante literatuursuggesties is toegevoegd.

IZB-Focus is een centrum voor missionaire gemeenteontwikkeling. Met onze dienstverlening willen 

we gemeenten ondersteunen in hun missionaire roeping. Om dit goed te kunnen doen trekken we 

graag voor een langere periode op met gemeenten en kerkenraden.
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