
Twenties four seven
Je geloof dagelijks delen

IZB Focus module

Introductie
De training bestaat uit vier avonden/ontmoetingen rondom 
discipelschap, missie en roeping voor gelovige twintigers. Samen met 
leeftijdsgenoten gaan zij in gesprek over de betekenis van hun geloof, 
en de manier waarop je dat geloof kan uiten in je dagelijks leven. Aan 
de hand van interactieve bijbelstudies en challenges gaan ze aan de 
slag met de vraag naar roeping, de betekenis van het evangelie, hoe je 
iets van God op het spoor kan komen in het leven van de ander en hun 
rol in de kerk. In de ontmoeting ontstaat ruimte om eerlijke vragen 
te stellen, naar God te luisteren én actief te oefenen met allerlei 
praktische gevolgen van christen-zijn. Als groep ga je op zoek naar een 
manier waarop jij, met jouw agenda en in jouw omstandigheden, het 
leerling-zijn van Jezus concreet kunt maken. Je krijgt handvatten om 
een missionaire levensstijl te ontwikkelen en ontmoet anderen die 
hetzelfde verlangen hebben.  

De training is ontstaan vanuit een samenwerking tussen IZB Focus 
en IZB Dabar. Het is ontwikkeld naar aanleiding van twee vragen: 
enerzijds vanuit Dabar het verlangen om ook buiten de zomer te 
investeren in missionaire training van jongeren, anderzijds de vraag 
naar geschikt Focusmateriaal voor twintigers, die vaak tussen wal en 
schip (jeugdwerk en kringwerk) vallen.

Als onderdeel van IZB-Focus
Deze module ondersteunt de missionaire toerusting van twintigers. Het 
bestaat grotendeels uit thema’s en theorieën die ook in het Focusmateriaal aan 
bod komen. Je kunt deze training aanbieden aan twintigers uit verschillende 
levensfasen, maar die wel op het randje van ‘settelen’ zitten. Vragen rond 
studie, verhuizen, eerste baan, relaties en geloofszekerheid komen aan bod. 
Met name gericht op jongvolwassenen voor wie de basis van het geloof is 
gelegd,, en die willen groeien in een missionaire levensstijl. Met deze training 
investeert de gemeente in de missionaire toerusting van een belangrijke, maar 
kwetsbare groep.



PLAATS

WERKVORMEN

VOORWAARDEN

DUUR

BEGELEIDING

DEELNEMERS

In het eigen kerkgebouw of bij iemand thuis

 Allerlei: Bijbelstudie, maaltijd, gesprek, stellingen, 
opdrachten, liturgische momenten.

Iedere ontmoeting aan kunnen/willen sluiten

4 avonden, in ca. 8 weken (1x per twee weken)

Jongerenwerker (onder begeleiding IZB) of IZB-
begeleider.

Richtlijn: tussen de 8 tot 12 deelnemers per groep 
van 20-30 jaar

Over roeping, discipelschap 
en lokale missionaire 

initiatieven en rolmodellen 
(n.a.v. Focusgesprek 3.1)

AVOND 1

Over heil, wat is de 
overtuiging van het 

evangelie, hoe raakt dat in 
het leven van de ander. (n.a.v. 

Focusgesprek 4.1)

Over de kerk, waarom is de 
kerk belangrijk, wat is de 
missie, is de kerk er voor 

jou, of is de kerk er voor de 
wereld. (n.a.v. 1 Petrus 2)

Over luisteren naar de tijd 
en tijdgenoten, wat speelt 

er in het leven van de ander, 
missionaire intelligentie, 

graden van betrokkenheid. 
(n.a.v. Johannes 4)

AVOND 2

AVOND 3 AVOND 4

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. We bieden inspiratie, toerusting en begeleiding in 

programma’s op maat in samenwerking met diverse partners.
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Over IZB Focus Contact met IZB Focus?

www.izb.nl/focus


