Focuswandelingen
Blok 1

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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Blok 1 - Gesprek 3

Jezus spreekt ons aan
Gebed (samen)
Open met een kort gebed
Bijbellezing (samen)
Lees Lucas 4:14-30
14 En Jezus keerde door de kracht van de
Geest terug naar Galilea, en het gerucht over
Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15 En Hij gaf onderwijs in hun synagogenen
werd door allen geprezen.
16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij
opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte
op de dag van de sabbat naar de synagoge,
en Hij stond op om te lezen. 17 En aan
Hem werd het boek van de profeet Jesaja
gegeven, en toen Hij het boekopengedaan
had, vond Hij de plaats waar geschreven
stond: 18 De Geest van de Heere is op Mij,
omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij
gezonden om aan armen het Evangelie te
verkondigen, om te genezen wie gebroken
van hart zijn, 19 om aan gevangenen
vrijlating te prediken en aan blinden het
gezichtsvermogen, om verslagenen weg
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Blok 1 - Gesprek 3
Jezus spreekt ons aan

Bijbellezing (samen - vervolg)
te zenden in vrijheid, om het jaar van het
welbehagen van de Heere te prediken. 21 Hij
begon tegen hen te zeggen: Heden is deze
Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22 En zij betuigden Hem allen hun
instemming en verwonderden zich over
de woorden van genade die uit Zijn mond
kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van
Jozef? 23 Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij
ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden:
Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij
gehoord hebben dat het in Kapernaüm
gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.
24 Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen
profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25 Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren
veel weduwen in Israël in de dagen van Elia,
toen de hemel drie jaar en zes maanden
gesloten was, zodat er grote hongersnood
kwam over heel het land, 26 en naar geen
van hen werd Eliagezonden, maar wel
naar Zarfath bij Sidon, naar een vrouw, een
weduwe. 27 Ook waren er veel melaatsen in
Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen
van hen werd gereinigd, maar wel Naäman,
de Syriër. 28 En allen in de synagoge werden

4

Blok 1 - Gesprek 3
Jezus spreekt ons aan

Bijbellezing (samen - vervolg)
met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29 en zij stonden op, dreven Hem de stad
uit en brachten Hem op de top van de berg
waarop hun stad gebouwd was, om Hem
van de steilte af te werpen. 30 Maar Hij liep
midden tussen hen door en ging weg.
Verhalen delen (2-tal)
a. Wat houdt je bezig?
b. Is ‘in beweging’ van vorige keer gelukt?
Bijbelstudie (2-tal)
a. Woorden van Jezus doen iets met je.
Ze halen je uit je comfortzone, uit je
eigen gemaakte beeld van God. Kun je
een voorbeeld geven uit je eigen leven
dat Jezus’ woorden verrassend waren
of je stevig corrigeerden? Wat deed
dat met je?
b. Wat is voor mensen in Nederland nu
precies het meest ergerniswekkende
van het evangelie? Wanneer zie je iets
van weerstand tegen Jezus?
Hoe ga je daarmee om?
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Blok 1 - Gesprek 3
Jezus spreekt ons aan

In beweging (2-tal)
a. Met wie in je omgeving zou je over het
geloof willen spreken, maar ben je
bang voor weerstand? Waar ben je
onzeker over of bang voor?
b. Probeer de komende tijd consequent
voor hem of haar bidden.
Gebed (2-tal of samen)
Sluit thuis af met gebed voor elkaar
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