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Gesprekken ontwikkeld door gemeenten

Ontwerp
Deze module is ontwikkeld in de Marekerk te Leiden als een 
halfjaartraject in 2021. Er is materiaal beschikbaar voor vijf 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. “Het woord discipelschap helpt ons om na te 
denken over het geloof in relatie tot de seculiere omgeving waarin 
wij ons bevinden. Het mooie van discipelschap is dat het een binnen-
en een buitenkant heeft. Enerzijds ben je discipel van Jezus. Hij is de 
Bron. Van zijn liefde leven wij. Anderzijds ben je discipel in de actieve 
zin van het woord: je wilt Jezus volgen in je dagelijkse leven.”

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 hoe je Jezus 
volgt in onze seculiere 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: Uitstekend
Bruikbaarheid: Goed

In het materiaal zijn diverse waardevolle aspecten toegevoegd: 

    Intro en Achtergrond per avond 
   Extra informatie zoals historische context, gedicht en artikel
   Gerichte studie door onderdelen observatie, interpretatie, reflectie 

en toepassing
    Links en tips voor filmpjes van zendingswerkers, voor podcasts 

en verhalen



Verbonden
met Jezus 

Johannes 4:1-30

Betrokken
op elkaar & de wereld 

1 Thess. 5:12-18

Geloven
naar buiten toe 
Hand. 9 en Mt. 25

Geroepen 
in het dagelijkse leven 

Jeremia 1:1-12

Volhouden
in het geloof 

Markus 13:1-13 

BIJBELSTUDIE 1

BIJBELSTUDIE 3

BIJBELSTUDIE 5

BIJBELSTUDIE 2

BIJBELSTUDIE 4

Opzet voor vijf 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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