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Inleiding
Een visie voor de toekomst
Wil je dat jouw gemeenschap een inspirerend voorbeeld zijn van hoe mensen zich op alle
gebieden van hun leven kunnen ontplooien?
Er is maar één manier om significante en blijvende vooruitgang te boeken in de richting van zo'n
toekomst: de weg van Jezus Christus, uitgevoerd door mensen die met elkaar samenwerken.
Jezus Christus vatte Zijn begrip van zo'n rechtvaardige samenleving samen in een aantal vitale
leringen over het Koninkrijk van God. Je zult ontdekken dat Jezus Christus spreekt over het
Koninkrijk van God vanuit een plaats van autoriteit en je zult een keuze moeten maken of je
denkt dat Hij een grotere expert is over dit onderwerp dan jijzelf bent.
Het doel van de lessen in dit boekje is niet alleen om kennis over te dragen, maar ook om ons
meer vertrouwd te maken met Jezus Christus en met Zijn benadering van het leven. Terwijl
we Zijn hart ontdekken, worden we uitgedaagd: zullen we Hem toestaan ons leven te
veranderen of niet?

Het doel
Het onderzoeken van de mogelijkheden om een netwerk te worden van mensen die zich
aansluiten bij Jezus Christus in Zijn grote plan om het Koninkrijk van God te bevorderen,
met een speciale plaatselijke focus.

Levensstijl
Vergeet niet dat het in het Koninkrijk van God gaat om een levensstijl; het gaat om processen
van transformatie om elkaar te helpen als mens tot bloei te komen. Het is geen programma of
een project, maar een pelgrimstocht. Als je eenmaal begint aan je pelgrimstocht door het leven
samen met Jezus Christus, eindigt de reis nooit...

Grote Zeven van Gods Koninkrijk
Wij hebben de eerste zeven (van 21) van de leringen van Jezus Christus over Gods Koninkrijk,
zoals gevonden in de Evangeliën, gekozen als inhoud voor dit werkboek:
Grote Inkeer: Mattheüs 4:13-17
Grote Zaligheid: Mattheüs 5:3-10
Grote Torah: Mattheüs 5:17-20
Groot Gebed: Mattheüs 6:9-13
Grote Gehoorzaamheid: Mattheüs 7:21-23
Grote Bevrijding: Mattheüs 12:25-30
Grote Zaaier: Mattheüs 13:3-23
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Ontdekkingsgroepen
Als we echt het soort transformatie van binnenuit willen zien die Jezus Christus brengt, kunnen
we het niet alleen doen. Daarom zullen we handen en harten bundelen in een kleine groep om
samen te leren hoe we de Grote Zeven van Gods Koninkrijk in de praktijk kunnen brengen. Het
formaat van de kleine groep dat we gebruiken staat bekend als Ontdekkingsgroepen.

Definitie van een Ontdekkingsgroep:
Een Ontdekkingsgroep bestaat uit twee tot vijf zoekers/gelovigen die samen leren God lief te
hebben, hun naaste lief te hebben en die actief meewerken aan de voortgang van Gods
koninkrijk in hun leven.
•
•
•
•
•
•
•

•

Twee tot vijf: Dit is de optimale grootte voor een groep drukke mensen
Zoekers / gelovigen: Toen Jezus Christus mensen riep om Hem te volgen, was geen van
hen gelovig. Zij werden onderweg gelovigen tijdens het volgen van Jezus.
Jezus Christus: Hij is de Centrale Persoon in de Ontdekkingsgroepen
Samen leren: alle deelnemers helpen elkaar om van Jezus Christus te leren
Heb God en de naaste lief: Dat is waar het in het leven om gaat volgens Jezus Christus
Gehoorzaamheid: Zij die in Jezus Christus geloven, gehoorzamen Hem.
Opzettelijke vermenigvuldiging van rijpende discipelvormers: de praktische implicatie van
een van de belangrijkste opdrachten van Jezus Christus, namelijk: "Maak alle volken tot
discipelen".
Deze serie sessies zal de nadruk leggen op het zoeken naar Gods Koninkrijk in onze
families, vrienden, werkplekken en buurten

Formaat:
•
•
•
•
•

Frequentie: wij komen in de regel eenmaal per week of eenmaal per twee weken bijeen.
Tijdens vakanties of noodgevallen kan de tijd tussen vergaderingen langer zijn
Wanneer: het is zeer belangrijk alleen bijeen te komen wanneer alle leden van de groep
aanwezig kunnen zijn
Waar: face to face of online (spaart reistijd), of een combinatie daarvan: bijvoorbeeld
regelmatig online en een keer in de drie of vier maanden face to face
Vergaderelementen: elke vergadering bestaat uit drie delen - Terugkijken; Opkijken;
Vooruitkijken. Dit zal verderop in meer detail worden beschreven
Duur: Elk van de drie delen duurt ongeveer 30 minuten elk ➔90 minuten in totaal
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Rol van de facilitator:
•
•
•
•
•
•
•

Is een voorbeeld van een Christus-achtige discipel maker
Bevordert een cultuur van elkaar eren in de Ontdekkingsgroep
Is een co-leerling samen met de rest van de groep; niet de "grote expert"
Is een organisator/planner van vergaderingen; niet de "spirituele superster"
Zorgt ervoor dat alle leden van de Ontdekkingsgroep deelnemen; niet het "middelpunt
van de belangstelling".
Vergemakkelijkt leerervaringen door vragen te stellen; niet de "grote prediker"
Bevordert de vorming van nieuwe Ontdekkingsgroepen; niet de "grote religieuze leider"

De rol van de coach:
•
•

Coacht de begeleiders die nieuwe ontdekkingsgroepen zijn gestart
Organiseert leiderschapstrainingen voor de volgende generaties begeleiders van de
ontdekkingsgroep

Suggestie: Print dit document uit en noteer jouw aantekeningen over deze sessies in de afdruk.
Dit zal u helpen om te onthouden wat u hebt geleerd, om jouw voorgenomen actiestappen te
noteren en waar je over hebt gebeden. Later kunt u naar jouw aantekeningen verwijzen en zien
hoeveel van jouw gebeden in de ontdekkingsgroep door de Heer zijn verhoord.
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Ontmoeting 1. Groot berouw
Kijk Terug: Viering en Fellowship (1/3 van de tijd)
Indien dit de eerste keer is dat u elkaar ontmoet, heet iedereen dan welkom en open met gebed.

Faciliteer de discussies over deze vragen:
•

Wie ben je en wat motiveerde je om mee te doen?

•

Wat is er in de afgelopen week gebeurd waar je dankbaar voor bent?

•

Voor welke uitdagingen sta je op dit moment?

8
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Kijk omhoog: Luisteren naar Gods Woord (1/3 van de tijd)
Mattheüs 4:13-17

En Hij, Nazareth verlatende, kwam en woonde te
Kapernaüm, dat aan de zee is, in de gewesten van
Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden hetgeen
gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende: "Het
land van Zebulon en het land van Naftali, langs de weg
van de zee, aan gene zijde van de Jordaan, Galilea der
heidenen: Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot
licht gezien, en over hen, die in het gewest en in de
schaduw des doods zaten, is licht opgegaan."
Vanaf dat moment begon Jezus te prediken en te
zeggen,

"Bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is
nabij."
Merk op dat dit de allereerste preek van Jezus Christus is. Hij begint met een oproep aan de
mensen om uit hun comfortzone te stappen, hun prioriteiten te herzien en hun levensstijl te
veranderen. Hij richt zich onmiddellijk op het maximale voordeel voor de hoorders. Halve
maatregelen geven halfbakken resultaten.

Dieper graven
Berouw tonen = Grieks werkwoord metanoeo = meta + noeo. Meta = verandering van plaats of
toestand. Noeo = het verstand oefenen, denken, begrijpen. Samen metanoeo = berouw hebben,
van gedachten veranderen, berouw hebben; spijt/verdriet gepaard met een ware verandering
van hart ten opzichte van God. (Het Complete Woordenstudie Woordenboek)
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Illustratie over de uitgebreidheid van metanoeo: de boom van het wereldbeeld

Berouw moet onze overtuigingen, waarden, normen en gedragingen beïnvloeden. Dan zullen de
gevolgen God verheerlijken. Maar al te vaak richt berouw zich bijna uitsluitend op het vermijden
van de gevolgen of op het veranderen van gedrag. Het moet echter helemaal doordringen tot
onze diepste en meest dierbare overtuigingen. Daar vindt de hevigste strijd tussen waarheid en
leugen plaats. Bekering heeft drie belangrijke aspecten:
1. Ons afkeren van de zonde: Dat wil zeggen, zonde in onze gedragingen, waarden, normen
en overtuigingen; daarvan breken en ze achter ons laten met de oprechte bedoeling om
niet meer te zondigen.
2. Zich tot God wenden (relatie): Verzoend worden met God op grond van het volbrachte
werk van Christus aan het kruis - crisis en/of proces (zie hieronder).
3. Zich bekeren tot Gods wegen (Koninkrijkslevensstijl): Dat wil zeggen, het leven van
liefdevolle en dankbare gehoorzaamheid aan God; het leven van het Koninkrijk leven in de
kracht en de bekwaamheid van de Heilige Geest.

Berouw is zowel een crisis als een proces
-

-

Crisis: Ten eerste, wanneer wij ons tot Jezus Christus wenden als onze Heer en Redder
voor de gave van het eeuwige leven. Voor sommigen heeft deze wending tot Jezus Christus
procesmatige elementen, Johannes 17:3.
Proces: wanneer wij ons steeds weer tot Jezus Christus wenden als onze Heiligmaker en
Heerser; dit is een levenslang leerproces terwijl wij door de jaren heen proberen meer op
Christus te gaan lijken. Zie bijvoorbeeld 1 Johannes 1:9

Het verschil tussen berouw en wroeging. Zie bijvoorbeeld 2 Korintiërs 7: 10.
•

•

Wroeging: in de eerste plaats bedroefd zijn over de gevolgen van onze zonden (ons
slecht voelen voor onszelf, bijvoorbeeld wanneer we betrapt worden). Het verdriet van
berouw leidt meestal niet tot verandering van leven. In het beste geval kan het een
tijdelijk effect hebben - nieuwjaarsvoornemens zijn een goed voorbeeld.
o Met wroeging blijft een persoon op het verkeerde pad en blijft daardoor vallen
Berouw: in de eerste plaats bedroefd zijn over de zonde zelf en over het zondigen tegen
God. De Heilige Geest overtuigt ons van zonde). Het verdriet over de zonde is diep
genoeg om ons te doen ophouden met zondigen en om het zondige gedrag te vervangen
door Christusgelijk gedrag.
o Met berouw beweegt een persoon zich (terug) op het rechte pad, maar kan nog
struikelen terwijl hij op dat pad is
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Discussie op basis van de Schrift en dieper graven
•

Wat vond je het leukste aan deze Bijbelpassage en de Digging Deeper input?

•

Wat heb je geleerd over God / Zijn wegen / Jezus Christus?

•

Wat heb je geleerd over mensen / jezelf?

•

Hoe kunnen we wat we geleerd hebben van Kijk Omhoog toepassen? In ons persoonlijk
leven? In onze families, vrienden, werkplekken en buurten?

11

D e G rote 7 van G od s Koni nkri j k - ve rsie 2021A

Kijk Vooruit: Zegen elkaar om te gehoorzamen (1/3)
•

Hoe wil je berouw proberen te integreren in je relaties met God, met je vrienden en familie,
en met je collega's en buren? Is er iemand specifiek die je om vergeving moet vragen? "Met
Gods hulp, zal ik..."

•

Gebed:
o Voor Gods hulp om Hem te gehoorzamen zoals samengevat in onze "Ik wil"
verklaringen. Schrijf elkaars "Ik wil"-uitspraken hierboven op, zodat u weet
waarvoor u moet bidden - niet alleen tijdens deze bijeenkomst, maar ook in de
periode tot jouw volgende bijeenkomst

•

o

Voor de moeilijkheden/uitdagingen die aan het begin van de bijeenkomst zijn
genoemd

o

Voor de mensen op je Verloren lijst

Waar en wanneer ontmoeten we elkaar de volgende keer?

Let op: zorg ervoor dat jouw "Ik zal"-verklaringen voldoen aan de SMARTIE-doelstellingscriteria:
S = specifiek; M = meetbaar; A = haalbaar; R = resultaatgericht; T = tijdsgebonden; I = in lijn met
de visie om Gods koninkrijk te zien komen in jouw vijf sociale kringen (familie, vrienden,
geloofsgemeenschap, werkplek, buurt); E = God verheerlijkend
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Ontmoeting 2. Grote Zaligheid
Kijk Terug: Viering en Fellowship (1/3 van de tijd)
Heet iedereen welkom en open met gebed.

Faciliteer de discussies over deze vragen:
•

Wat is er in de afgelopen week gebeurd waar je dankbaar voor bent?

•

Hoe is het gegaan met de uitvoering van je "Ik zal..." verklaringen?

•

Voor welke uitdagingen sta je op dit moment?
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Kijk omhoog: Luisteren naar Gods Woord (1/3 van de tijd)
Mattheüs 5:3-10
Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk
der hemelen.
Zalig zijn zij die rouwen, want zij zullen getroost worden.
Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde erven.
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want
zij zullen verzadigd worden.
Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid
geschieden.
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods zonen genoemd
worden.
Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
In deze bijeenkomst zullen we ons richten op de twee zaligsprekingen die direct betrekking
hebben op het Koninkrijk van God en wat dat in de praktijk voor ons betekent.

De twee Koninkrijkszaligheden
Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk
der hemelen.
Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Dieper graven
Arm van geest
Arm = ptochos = hurken, ineenkrimpen als een bedelaar; arm en hulpeloos; abjecte armoede,
volslagen hulpeloosheid, volledige ontreddering (The Complete Word Study Dictionary). Dit
Griekse woord voor armoede wordt gebruikt voor mensen die geen inkomen hebben, geen huis,
geen voedsel, geen bezittingen, geen toekomst, geen hoop, geen opties, geen uitweg uit de
armoede.
Geest = pneuma = de geestelijke entiteit in de mens
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Kenmerken van mensen die "arm van geest" zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ze zijn in vreselijke geestelijke armoede
Dit is de diepste armoede waarin een mens gevangen kan zitten
Zij beseffen heel diep hun totaal hopeloze situatie.
Zij kunnen zichzelf niet redden uit de klauwen van deze geestelijke armoede.
Zij kunnen niets bijdragen tot hun bevrijding van deze geestelijke armoede.
Ze zijn totaal afhankelijk van hulp buiten henzelf om geleverd te worden
Zij moeten zich volledig en onherroepelijk op Jezus Christus werpen als hun Heer en
Verlosser
Zich op Jezus werpen verleent toegang tot het Koninkrijk van God. Daarom is het de eerste
zaligspreking in de Bergrede
Dan ontvangen wij de grootste van alle rijkdommen die wij ooit kunnen hebben: Christus
Jezus wordt onze schat

Vervolgd omwille van de gerechtigheid
Vervolgen = dioko = vervolgen, vervolgen, achtervolgen met herhaalde daden van vijandschap
(The Complete Word Study Dictionary).
Rechtvaardigheid = dikaosune = dat wat rechtvaardig is, juist; overeenstemming met de
aanspraken van Gods rechtvaardigheid; staande tegenover wetteloosheid.
Vervolging gaat niet over mensen die het je moeilijk maken vanwege
-

jouw gebrek aan tact / gevoeligheid / empathie / medeleven / respect
je hardheid, kritische geest, manipulatie, trots, koppigheid

Vervolging is echte vervolging als het erop volgt:
-

jij/Gods volk doet wat juist is in Gods ogen
jij/Gods volk die opstaat tegen wetteloosheid
u/Gods volk besluit om Jezus Christus te volgen
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Discussie op basis van de Schrift en dieper graven
•

Wat vond je het leukste aan deze Bijbelpassage en de Digging Deeper input?

•

Wat heb je geleerd over God / Zijn wegen / Jezus Christus?

•

Wat heb je geleerd over mensen / jezelf?

•

Hoe kunnen we wat we geleerd hebben van Kijk Omhoog toepassen? In ons persoonlijk
leven? In onze sociale kringen: familie, vrienden, werk, buurt?
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Kijk Vooruit: Zegen elkaar om te gehoorzamen (1/3)
•

Hoe wil je berouw proberen te integreren in je relaties met God, met je vrienden en familie,
en met je collega's en buren? Is er iemand specifiek die je om vergeving moet vragen? "Met
Gods hulp, zal ik..."

•

Gebed:
o Voor Gods hulp om Hem te gehoorzamen zoals samengevat in onze "Ik wil"
verklaringen. Schrijf elkaars "Ik wil"-uitspraken hierboven op, zodat u weet
waarvoor u moet bidden - niet alleen tijdens deze bijeenkomst, maar ook in de
periode tot jouw volgende bijeenkomst

•

o

Voor de moeilijkheden/uitdagingen die aan het begin van de bijeenkomst zijn
genoemd

o

Voor de mensen op je Verloren lijst

Waar en wanneer ontmoeten we elkaar de volgende keer?

Let op: zorg ervoor dat jouw "Ik zal"-verklaringen voldoen aan de SMARTIE-doelstellingscriteria:
S = specifiek; M = meetbaar; A = haalbaar; R = resultaatgericht; T = tijdsgebonden; I = in lijn met
de visie om Gods koninkrijk te zien komen in jouw vijf sociale kringen (familie, vrienden,
geloofsgemeenschap, werkplek, buurt); E = God verheerlijkend
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Ontmoeting 3. Grote Tora
Kijk Terug: Viering en Fellowship (1/3 van de tijd)
Heet iedereen welkom en open met gebed.

Faciliteer de discussies over deze vragen:
•

Wat is er in de afgelopen week gebeurd waar je dankbaar voor bent?

•

Hoe is het gegaan met de uitvoering van je "Ik zal..." verklaringen?

•

Voor welke uitdagingen sta je op dit moment?
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Kijk omhoog: Luisteren naar Gods Woord (1/3 van de tijd)
Mattheüs 5:17-20

Denk niet dat Ik ben gekomen om de Torah of de
Profeten te vernietigen. Ik ben niet gekomen om te
vernietigen, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik
zeg u, totdat hemel en aarde voorbijgaan, zal er niet
één jota of één tittel van de Torah verdwijnen, totdat
alles is vervuld. Wie dan één van de geringste van deze
geboden overtreedt en de mensen zo leert, zal de
geringste genoemd worden in het Koninkrijk der
hemelen; maar wie ze doet en leert, die zal groot
genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik
zeg u, tenzij uw gerechtigheid de gerechtigheid van de
schriftgeleerden en farizeeën overtreft, zult gij
geenszins het Koninkrijk der hemelen binnengaan.
Dieper graven
Drie verschillende soorten wetten in de Bijbel:
1. Ceremoniële wet : van toepassing op de tempelverering en de offers. De wetten op de
offers zijn schaduw van het ware en volledige offer van Christus aan het kruis. De
ceremoniële wetten gelden niet meer voor gelovigen, omdat zij door Christus eens
voor altijd zijn vervuld.
2. Burgerlijk recht : van toepassing op het volk Israël in oudtestamentische tijden. De
burgerlijke wetten leggen het kader vast van het karakter en de levenswijze van de
kinderen van de levende God. Sommige principes kunnen vandaag worden afgeleid
en toegepast, b.v. gezondheidswetten over het isoleren van besmettelijke ziekten of
over hygiëne.
3. Morele wet : Zoals samengevat in de Tien Geboden en door Jezus Christus
gecondenseerd tot de Twee Liefdesgeboden. Zij gelden voor alle mensen van alle
tijden en plaatsen. De Tien Geboden zijn de uitdrukking van het eigen karakter van
God. Zij beschrijven de manier waarop God wil dat wij ons gedragen, gebaseerd op het
Christusachtige karakter dat Hij in ons ontwikkelt.
Twee van de belangrijke manieren waarop het begrip Torah in de Bijbel wordt gebruikt: 1
De eerste vijf boeken van het Oude Testament, volgens de joodse onderverdelingen van het Oude
Testament
1

God, gerechtigheid en samenleving: Aspecten van Wet en Legaliteit in de Bijbel; Jonathan Burnside; Oxford University
Press; 2011; 542 blz.
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De hele goddelijke openbaring als leidraad voor het leven; de hele zedenwet van God bij elkaar,
bijv. Psalm 119; Psalm 19; Jesaja 2:3; Spreuken 13:14; Spreuken 8:22 e.v.
Wij geloven dat Jezus verwees naar de Torah, vooral in de brede zin van de morele wet. Het gaat
niet over het naleven van de Torah om redding te verdienen of over legalistische toepassing van
de Torah in de ceremoniële of burgerlijke wet zin. Het element van de morele wet van de Torah
blijft geldig voor alle tijden. Het vormt nu ons geweten als onze leraar, en legt ons falen bloot om
aan Gods eisen te voldoen. Zie Galaten 3:24. Het morele wet-aspect van de Torah is nu op ons
hart geschreven. Zie Jeremia 31:33 en Hebreeën 10:16. De Heilige Geest stelt ons in staat om de
Heer in het nieuwe leven te gehoorzamen in overeenstemming met de morele wet (Torah).

Jezus kwam om de Torah te vervullen
Vervullen = pleroo = vol maken; invullen; tot een volledig einde brengen; voltooien, volmaakt
maken, het doel vervullen waarvoor het gegeven was; de Torah vullen met Zijn invloed,
aanwezigheid en kracht. 2

Het aspect van de morele wet van de Torah is een weerspiegeling van het karakter van God.
Daarom, als de Heilige Geest in ons werkt om meer op Christus te gaan lijken, gehoorzamen wij
de morele wet omdat het een uitdrukking is van Gods karakter dat in ons gevormd wordt door
genade.

De Torah overtreden en anderen leren dat te doen is ➔het minst in het Koninkrijk
Het overtreden van de morele wet van de Torah is waar Jezus het hier over heeft.
Breken = luo = losmaken wat vast is; losbinden, losmaken; de verplichting van de Tora losmaken;
haar nietig maken; haar wegdoen. 3 Bij implicatie: het gezag van de Tora ondermijnen door de
morele implicaties ervan af te zwakken; compromissen sluiten
Onderwijzen = didasko = mondeling onderrichten; onderwijzen, leiden, raad geven, in gedachten
brengen. 4 Bij implicatie: Anderen meenemen op bijbels immorele manieren

Tenzij uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en farizeeërs overtreft➔, zal het Koninkrijk
niet binnengaan.
Rechtvaardigheid = dikaiosyne = voldoen aan Gods morele eisen/eisen
De enige manier waarop wij dit kunnen doen, is door het kleed van gerechtigheid van Christus te
ontvangen, Jesaja 61:10; Filippenzen 3:9; Galaten 3:27 - door een relatie met Christus aan te gaan
door de Heer in ons leven aan te nemen. Zie Johannes 1:12

2

Het complete woordenstudie woordenboek
Het complete woordenstudie woordenboek
4
Het complete woordenstudie woordenboek
3
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Discussie op basis van de Schrift en dieper graven
•

Wat vond je het leukste aan deze Bijbelpassage en de Digging Deeper input?

•

Wat heb je geleerd over God / Zijn wegen / Jezus Christus?

•

Wat heb je geleerd over mensen / jezelf?

•

Wat zou je kunnen doen om je leven in overeenstemming te brengen met de morele wet
van God in het licht van wat we vandaag geleerd hebben? In je persoonlijke leven? Onder
je familie, vrienden? Op je werk, in je buurt?
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Kijk Vooruit: Zegen elkaar om te gehoorzamen (1/3)
•

Hoe wil je berouw proberen te integreren in je relaties met God, met je vrienden en familie,
en met je collega's en buren? Is er iemand specifiek die je om vergeving moet vragen? "Met
Gods hulp, zal ik..."

•

Gebed:
o Voor Gods hulp om Hem te gehoorzamen zoals samengevat in onze "Ik wil"
verklaringen. Schrijf elkaars "Ik wil"-uitspraken hierboven op, zodat u weet
waarvoor u moet bidden - niet alleen tijdens deze bijeenkomst, maar ook in de
periode tot jouw volgende bijeenkomst

•

o

Voor de moeilijkheden/uitdagingen die aan het begin van de bijeenkomst zijn
genoemd

o

Voor de mensen op je Verloren lijst

Waar en wanneer ontmoeten we elkaar de volgende keer?

Let op: zorg ervoor dat jouw "Ik zal"-verklaringen voldoen aan de SMARTIE-doelstellingscriteria:
S = specifiek; M = meetbaar; A = haalbaar; R = resultaatgericht; T = tijdsgebonden; I = in lijn met
de visie om Gods koninkrijk te zien komen in jouw vijf sociale kringen (familie, vrienden,
geloofsgemeenschap, werkplek, buurt); E = God verheerlijkend
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Ontmoeting 4. Groot Gebed
Kijk Terug: Viering en Fellowship (1/3 van de tijd)
Heet iedereen welkom en open met gebed.

Faciliteer de discussies over deze vragen:
•

Wat is er in de afgelopen week gebeurd waar je dankbaar voor bent?

•

Hoe is het gegaan met de uitvoering van je "Ik zal..." verklaringen?

•

Voor welke uitdagingen sta je op dit moment?
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Kijk omhoog: Luisteren naar Gods Woord (1/3 van de tijd)
Mattheüs 6:9-13
Onze Vader in de hemel,
Geheiligd zij Uw naam.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze
schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid
ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U
is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
In deze Ontmoeting zullen we de eerste vier elementen van het gebed onderzoeken, zoals ze
specifiek betrekking hebben op het Koninkrijk van God:
1.
2.
3.
4.

Onze Vader in de hemel
Geheiligd zij Uw naam
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel

Dieper graven
Onze Vader in de hemel:
Vader = Abba 5= Aramese naam voor Vader 6.
Hij begon niet met Abinu, de Hebreeuwse naam voor Vader. De implicaties zijn enorm:
Door de Aramese naam voor "Vader" te gebruiken, leert Jezus ons dat geen enkele taal heiliger is
dan andere talen. Dit opende de weg voor het Nieuwe Testament om in het Grieks te worden
geschreven en voor de vertaling van de Bijbel in vele andere talen. Het christelijk geloof is niet
etnocentrisch, noch uitsluitend etnolinguïstisch.
Aangezien er geen heilige taal is, is er ook geen heilige cultuur. God overstijgt alle cultuur en wil
alle culturen transformeren
Dit betekent dat onze Vader gekend kan worden door mensen uit alle naties, volkeren en
stammen. Zij kunnen met Hem communiceren in hun eigen taal, waar en wanneer zij dat willen.
Het gebed beginnen met "Vader" laat zien dat een persoonlijke relatie met God mogelijk is. Het
kennen van "onze Vader" is de essentie van Koninkrijksburgerschap 7
Vader' benadrukt de eerbied en het respect dat men een meerdere zou geven
Het kennen van "onze Vader" betekent dat het Koninkrijksleven een gemeenschappelijk leven is
Onze Vader in de hemel' - dat betekent dat Hij zowel dichtbij als veraf is
5

Zie ook Marcus 14:36, Romeinen 8:15 en Galaten 4:6
Pagina's 95-103 in "Jesus Through Middle Eastern Eyes: Cultural studies in the Gospels". Door Kenneth E. Bailey.
Uitgegeven door SPCK Publishing, Londen; 2008; 443 pagina's.
7
Zie Johannes 17:3
6
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Let wel: we moeten ervoor zorgen dat we onze hemelse Vader niet vergelijken of verwarren met
aardse vaders. Dat zou leiden tot afgoderij. De meest volledige en gezaghebbende beschrijving
van "onze Vader" zoals Hij werkelijk is, is die welke Jezus geeft in de gelijkenis van de verloren
zoon.8 Zie Lucas 15:11-32.

Uw naam worde geheiligd:
Lieve Vader, wij aanbidden U terwijl wij beseffen dat Uw glorieuze karakter wordt geopenbaard
door Uw Naam. Wij richten onze gebeden tot U, de Eeuwige. U bent buiten onszelf en
buitengewoon groter dan wij ooit kunnen zijn. Hoe groots is Uw Naam!
Elk van Uw Namen onthult zoveel facetten van Uw meest prijzenswaardige karakter, hallelujah!

Uw Koninkrijk kome:
Ja, Vader, Uw Koninkrijk is het enige Koninkrijk dat het verdient om te komen.
Het is zo waar dat Uw Koninkrijk komt in iedereen die zich onderwerpt aan Uw heerschappij en
overal waar Uw heerschappij wordt erkend.
In Uw Koninkrijk worden Uw normen en waarden duidelijk. We worden gemotiveerd om U en
Uw wegen doelbewust na te streven.
Waar Uw koninkrijk komt, moeten andere koninkrijken wijken.

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel:
Het is altijd Uw wil dat Uw wil geschiede. Het is altijd Uw wil dat Uw Koninkrijk komt. Leer ons om
al onze gebeden in deze richting te richten.
Ja, Vader, wij bevinden ons in een zekere spanning tussen de onvolledige vervulling van Uw wil in
deze gebroken wereld en de totale en volmaakte vervulling van Uw wil in de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde.
Wij merken vaak dat er ook een spanning is tussen onze wil en Uw wil. Toch willen wij dat Uw wil
zegeviert en daarom geven wij ons aan U over - van ganser harte, zonder voorbehoud en
onophoudelijk.

8

Pagina's 100 in "Jesus Through Middle Eastern Eyes: Cultural studies in the Gospels". Door Kenneth E. Bailey.
Uitgegeven door SPCK Publishing, Londen; 2008; 443 pagina's.
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Discussie op basis van de Schrift en dieper graven
•

Wat vond je het leukste aan deze Bijbelpassage en de Digging Deeper input?

•

Wat heb je geleerd over God / Zijn wegen / Jezus Christus?

•

Wat heb je geleerd over mensen / jezelf?

•

Wat zou je kunnen doen om je gebedsleven te verbeteren in het licht van wat we vandaag
geleerd hebben?
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Kijk Vooruit: Zegen elkaar om te gehoorzamen (1/3)
•

Hoe wil je berouw proberen te integreren in je relaties met God, met je vrienden en familie,
en met je collega's en buren? Is er iemand specifiek die je om vergeving moet vragen? "Met
Gods hulp, zal ik..."

•

Gebed:
o Voor Gods hulp om Hem te gehoorzamen zoals samengevat in onze "Ik wil"
verklaringen. Schrijf elkaars "Ik wil"-uitspraken hierboven op, zodat u weet
waarvoor u moet bidden - niet alleen tijdens deze bijeenkomst, maar ook in de
periode tot jouw volgende bijeenkomst

•

o

Voor de moeilijkheden/uitdagingen die aan het begin van de bijeenkomst zijn
genoemd

o

Voor de mensen op je Verloren lijst

Waar en wanneer ontmoeten we elkaar de volgende keer?

Let op: zorg ervoor dat je "Ik zal" verklaringen voldoen aan de SMARTIE doelcriteria: S = specifiek;
M = meetbaar; A = haalbaar; R = resultaatgericht; T = tijdsgebonden; I = in lijn met de visie om
Gods koninkrijk te zien komen in je vijf sociale kringen (familie, vrienden, geloofsgemeenschap,
werkplek, buurt); E = God verheerlijken
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Ontmoeting 5. Grote Gehoorzaamheid
Kijk Terug: Viering en Fellowship (1/3 van de tijd)
Heet iedereen welkom en open met gebed.

Faciliteer de discussies over deze vragen:
•

Wat is er in de afgelopen week gebeurd waar je dankbaar voor bent?

•

Hoe is het gegaan met de uitvoering van je "Ik zal..." verklaringen?

•

Voor welke uitdagingen sta je op dit moment?
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Kijk omhoog: Luisteren naar Gods Woord (1/3 van de tijd)
Mattheüs 7:21-23
"NIET IEDEREEN DIE TOT MIJ ZEGT: 'HEER, HEER!' ZAL HET KONINKRIJK DER
HEMELEN BINNENGAAN,
ALLEEN ZIJ DIE DOEN WAT MIJN VADER IN DE HEMEL WIL.
OP DIE DAG ZULLEN VELEN TOT MIJ ZEGGEN: "HEER, HEER!
HEBBEN WIJ NIET IN UW NAAM GEPROFETEERD?
HEBBEN WE GEEN DEMONEN VERDREVEN IN UW NAAM?
HEBBEN WIJ NIET VELE WONDEREN VERRICHT IN UW NAAM?
DAN ZAL IK HUN IN HUN GEZICHT ZEGGEN: "IK HEB JULLIE NOOIT GEKEND! GA
WEG VAN MIJ, JULLIE WERKERS VAN WETTELOOSHEID!
Dieper graven
Niet iedereen die "Heer, Heer" zegt:
-

-

Dit zijn degenen die zichzelf als christen kunnen identificeren of die in een christelijke
omgeving zijn opgegroeid of die "christelijke taal en cultuur" hebben, maar hun levensstijl
draagt een andere boodschap uit. Dit aanroepen van de naam van de Heer is leeg van
echte betekenis, omdat zij nog niet tot de familie van de Vader behoren. Het zijn eersteklas
hypocrieten, net als velen van ons vroeger waren.
De term "Heer, Heer" werd in de tijd van het Nieuwe Testament algemeen gebruikt als een
beleefdheidsformule. Maar Jezus accepteert niet dat Zijn naam op deze manier wordt
gebruikt. Hij is God - Hij wil dat Zijn naam geëerd wordt zoals het verdient. Er is geen
compromis: als je de naam van de Heer wilt gebruiken, moet je dat menen met alles wat
je hebt en bent. Anders gebruik je de naam van de Heer ijdel - het gebruik van de naam
van de Heer ijdel is verboden in de Tien Geboden

Zij die doen wat mijn Vader in de hemel wil:
-

"doen" = het werkwoord "poieo", dat in dit geval wordt weergegeven in het tegenwoordig
deelwoord. Deze Griekse tijd heeft de betekenis van gewoontegetrouw blijven doen wat
de Vader wil➔een levensstijl van gehoorzaamheid. Door genade ben je nu op de goede
weg. Je toont je dankbaarheid aan de Heer door gewoontegetrouwe gehoorzaamheid.
Natuurlijk kun je nog struikelen terwijl je op deze weg bent, maar de algemene toon van
je leven is die van gehoorzaamheid

Dan zal ik het ze vertellen:
-

Vele bedriegers zullen proberen zelfs Gods eigen volk te beïnvloeden, gebruik makend van
Zijn naam
De bedriegers zullen valse profetieën doen, valse bevrijdingsbedieningen hebben, en valse
mirakels verrichten
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-

Dit soort bedrog komt vaak voor wanneer "christenen" zich gedragen als
sjamanen/heksendokters die de zichtbare wereld proberen te beïnvloeden door hun
speciale interventies in het spirituele rijk

Ik ken u niet:
-

-

Waar het echt om gaat is of Jezus Christus je echt kent
Het is mogelijk te denken dat je Jezus Christus kent, terwijl dat niet het geval is. Dit gebeurt
gewoonlijk wanneer mensen denken dat zij Hem op hun eigen voorwaarden kunnen
dienen zonder zich aan Zijn Heerschappij te onderwerpen en zonder berouw te hebben
over het feit dat zij zondaars zijn die gezondigd hebben.
Natuurlijk geeft de Heer geestelijke gaven die gebruikt moeten worden om anderen te
zegenen en om de komst van Gods koninkrijk te bevorderen.

Discussie op basis van de Schrift en dieper graven
•

Wat vond je het leukst aan deze bijbelpassage?

•

Wat heb je geleerd over God / Zijn wegen / Jezus Christus?

•

Wat heb je geleerd over mensen / jezelf?

•

Hoe kunnen we wat we geleerd hebben van Kijk Omhoog toepassen? In ons persoonlijk
leven? In onze sociale kringen: familie, vrienden, geloofsgemeenschap, werk, buurt?
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Kijk Vooruit: Zegen elkaar om te gehoorzamen (1/3)
•

Hoe zult u reageren op wat u vandaag geleerd hebt? Hoe zal het je relaties met God, met
je vrienden en familie, en met je collega's en buren veranderen? "Ik zal..."

•

Gebed:
o Voor Gods hulp om Hem te gehoorzamen zoals samengevat in onze "Ik wil"
verklaringen. Schrijf elkaars "Ik wil"-uitspraken hierboven op, zodat u weet
waarvoor u moet bidden - niet alleen tijdens deze bijeenkomst, maar ook in de
periode tot jouw volgende bijeenkomst

•

o

Voor de moeilijkheden/uitdagingen die aan het begin van de bijeenkomst zijn
genoemd

o

Voor de mensen op je Verloren lijst

Waar en wanneer ontmoeten we elkaar de volgende keer?

Let op: zorg ervoor dat jouw "Ik zal"-verklaringen voldoen aan de SMARTIE-doelstellingscriteria:
S = specifiek; M = meetbaar; A = haalbaar; R = resultaatgericht; T = tijdsgebonden; I = in lijn met
de visie om Gods koninkrijk te zien komen in jouw vijf sociale kringen (familie, vrienden,
geloofsgemeenschap, werkplek, buurt); E = God verheerlijkend
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Ontmoeting 6. Grote Verlossing
Kijk Terug: Viering en Fellowship (1/3 van de tijd)
Heet iedereen welkom en open met gebed.

Faciliteer de discussies over deze vragen:
•

Wat is er in de afgelopen week gebeurd waar je dankbaar voor bent?

•

Hoe is het gegaan met de uitvoering van je "Ik zal..." verklaringen?

•

Voor welke uitdagingen sta je op dit moment?
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Kijk omhoog: Luisteren naar Gods Woord (1/3 van de tijd)
Mattheüs 12:25-30
Maar Jezus kende hun gedachten, en zei tot hen:
"Elk koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt te gronde
gericht, en elke stad of huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal
niet standhouden.
Als Satan Satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal
zijn koninkrijk dan standhouden?
En indien ik demonen uitdrijf door Beëlzebub, door wie zullen
uw zonen hen uitdrijven? Daarom zullen zij uw rechters zijn.
Maar als ik demonen uitdrijf door de Geest van God, dan is het
koninkrijk van God zeker over u gekomen.
Of hoe kan iemand het huis van een sterke man binnengaan en
zijn goederen plunderen, tenzij hij eerst de sterke man
vastbindt? En dan zal hij zijn huis plunderen.
Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij verzamelt,
verstrooit in het rond.

Dieper graven
Elk koninkrijk verdeeld in troosteloosheid➔
Verdeeld = meridzo = verdeeld, in delen gescheiden, onverenigd, in onenigheid
Desolation = eremoo = woestenij, wildernis, woestijn, desolate, worden vernietigd, komen tot
niets
Elke stad of huis verdeeld ➔zal niet standhouden
Zal niet standhouden = ou histemi = niet op zijn plaats staan, geen stand kunnen houden, vallen,
niet opstaan, niet gevestigd zijn, niet in evenwicht, niet in staat om stand te houden tegen de
vijand, niet in staat om vol te houden/vol te houden,
Opmerking 1: door te kijken naar de betekenis van verdeeldheid, verwoesting, en zal niet
standhouden, krijgen we een goed idee van de impact van demonisering op mensen.
Opmerking 2: wij gebruiken het woord "demonisering" om de invloed van demonen op de mens
te omschrijven - in overeenstemming met een letterlijke vertaling van het Griekse woord
"daimonidzomai" dat in het Nieuwe Testament wordt gebruikt. Zo vermijdt men allerlei nutteloze
discussies over de zogenaamde verschillen tussen demon-bezetenheid, demon-onderdrukking,
enz. Het Nieuwe Testament maakt een dergelijk onderscheid niet. Zelfs gelovigen, die
eigendom/bezeten zijn van de Heer, kunnen onder demonische invloed = gedemoniseerd zijn.
Dit kan gebeuren wanneer wij ruimte geven aan demonen door zonde in ons leven toe te laten.
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De Heer bezit gelovigen zowel door het recht van schepping als door het recht van
aanneming/verlossing. Ongelovigen zijn ook het eigendom van de Heer door het recht van
schepping, maar zij hebben nog niet de bevrijding ervaren die Hij wil geven. Zowel gelovigen als
ongelovigen die gedemoniseerd zijn, hebben bevrijding nodig. Wij moeten ervoor zorgen dat wij
demonen niet de schuld geven van onze zonden, maar zij kunnen invloed op ons krijgen door
onze zonde. Als wij bijvoorbeeld zondigen door het schild des geloofs niet te gebruiken, zullen de
vurige pijlen van de vijand ons schaden en ons in slavernij voeren. De vijand zal proberen
gelovigen in slavernij te brengen door leugens en bedrog. Het is belangrijk om de pijlen die van
de vijand komen op te sporen en er in waarheid en geloof mee om te gaan.

Ik drijf demonen uit door de Geest van God➔, het koninkrijk van God is over u gekomen.
Uitwerpen = ekballo = werpen, uitgooien, uitdrijven, uitdrijven, verdrijven
De Heer zal ons gebruiken in de bevrijdingsbediening als we door het leven gaan, Zijn koninkrijk
op de eerste plaats zoekend. We moeten ervoor zorgen dat we gereinigd zijn en in voortdurende
onderwerping aan Hem. De macht en autoriteit van Jezus Christus is oppermachtig en
onwankelbaar. Wij moeten begrijpen dat in de strijd Gods soevereiniteit zal overheersen, en wij
nemen stelling in de strijd op basis van de overwinning van Jezus Christus aan het kruis. Zijn
autoriteit en macht is ons gegeven, zodat wij Hem kunnen vertegenwoordigen in de bevrijding
van hen die het nodig hebben, zie Lukas 9:1. Het is meestal een goed idee om de
bevrijdingsbediening samen met één of twee andere gelovigen te beoefenen. Dit is een botsing
van macht en gezag tussen twee koninkrijken, en het is nuttig dat twee of drie het eens zijn over
wat er in de bediening wordt gebeden en gedaan.
Demonen = daimonia = demonen, boze geesten, gevallen engelen.
Het zijn geestelijke wezens die trachten mensen te beïnvloeden/controleren/schadelijk te maken
door middel van misleiding, manipulatie, dwang en intimidatie. Zij proberen de geest te vangen
en/of passief te maken. Onbeperkte openheid voor alles wat we tegenkomen in combinatie met
een gebrek aan onderscheidingsvermogen kan zeer gevaarlijk zijn.
Hij die niet met Mij is tegen Mij➔
Wij kunnen niet neutraal zijn als het gaat om de Heerschappij van Jezus Christus en de voortgang
van Zijn koninkrijk in en door ons. Onze wil moet volledig onderworpen zijn aan Zijn wil om Zijn
koninkrijk in ons leven te laten komen.
Hij die niet met Mij verzamelt, verstrooit in het➔ rond
Zij die bij Jezus Christus horen zijn relatiebouwers
-

Zij willen de laatsten, de minsten en de verlorenen tot Christus brengen.
Zij verenigen het Lichaam van Christus waar zij ook gaan
Zij bouwen bruggen naar de harten van hun naasten in gezin, gemeente, werk en buurt

De vijanden van Christus zaaien verdeeldheid, strijd, conflict, onrechtvaardigheid en
immoraliteit, en scheiden zo mensen die verenigd zouden moeten zijn

34

D e G rote 7 van G od s Koni nkri j k - ve rsie 2021A

Discussie op basis van de Schrift en dieper graven
•

Wat vond je het leukste aan deze Bijbelpassage / Digging Deeper?

•

Wat heb je geleerd over God / Zijn wegen / Jezus Christus?

•

Wat heb je geleerd over mensen / jezelf?

•

Hoe kunnen we wat we geleerd hebben van Kijk Omhoog toepassen? In ons persoonlijk
leven? In onze sociale kringen: familie, vrienden, geloofsgemeenschap, werk, buurt?
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Kijk Vooruit: Zegen elkaar om te gehoorzamen (1/3)
•
•

•

•

Hoe gaat u toepassen wat u geleerd heeft van Kijk Omhoog? Hoe zal het jouw relaties met
God, met jouw vrienden en familie, en met jouw collega's en buren beïnvloeden?
"Met God's hulp, zal ik..."

Gebed:
o Voor Gods hulp om Hem te gehoorzamen zoals samengevat in onze "Ik wil"
verklaringen. Schrijf elkaars "Ik wil"-uitspraken hierboven op, zodat u weet
waarvoor u moet bidden - niet alleen tijdens deze bijeenkomst, maar ook in de
periode tot jouw volgende bijeenkomst
o

Voor de moeilijkheden/uitdagingen die aan het begin van de bijeenkomst zijn
genoemd

o

Voor de mensen op je Verloren lijst

Waar en wanneer ontmoeten we elkaar de volgende keer?

Let op: zorg ervoor dat jouw "Ik zal"-verklaringen voldoen aan de SMARTIE-doelstellingscriteria:
S = specifiek; M = meetbaar; A = haalbaar; R = resultaatgericht; T = tijdsgebonden; I = in lijn met
de visie om Gods koninkrijk te zien komen in jouw vijf sociale kringen (familie, vrienden,
geloofsgemeenschap, werkplek, buurt); E = God verheerlijkend
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Ontmoeting 7. Grote Zaaier
Kijk Terug: Viering en Fellowship (1/3 van de tijd)
Heet iedereen welkom en open met gebed.

Faciliteer de discussies over deze vragen:
•

Wat is er in de afgelopen week gebeurd waar je dankbaar voor bent?

•

Hoe is het gegaan met de uitvoering van je "Ik zal..." verklaringen?

•

Voor welke uitdagingen sta je op dit moment?
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Kijk omhoog: Luisteren naar Gods Woord (1/3 van de tijd)
Mattheüs 13:3-23
Toen sprak Hij vele dingen tot hen in gelijkenissen, zeggende: "Zie, een zaaier ging
uit om te zaaien. En terwijl hij zaaide, viel er zaad langs de kant van de weg, en de
vogels kwamen en verslonden het. En er vielen er op steenachtige plaatsen, waar
niet veel aarde was, en zij schoten onmiddellijk op, omdat zij geen diepte van aarde
hadden. Maar toen de zon opging, verschroeiden zij, en omdat zij geen wortel
hadden, verdorden zij. En sommige vielen tussen de doornen, en de doornen
schoten op en verstikten hen. Maar anderen vielen op goede grond en brachten een
gewas voort: sommigen honderdvoudig, anderen zestig, anderen dertig.
Hij die oren heeft om te horen, laat hem horen!"
En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: "Waarom spreekt Gij tot hen in
gelijkenissen?" Hij antwoordde en zeide tot hen: Omdat het u gegeven is de
verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet
gegeven. Want wie heeft, hem zal meer gegeven worden, en hij zal overvloed
hebben; maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Daarom
spreek Ik tot hen in gelijkenissen, want ziende zien zij niet, horende horen zij niet, en
begrijpen doen zij niet. En in hen gaat de profetie van Jesaja in vervulling, die zegt:
"HOOREN ZULT U HOOREN EN ZULT U NIET ONDERZOEKEN EN ZIEN ZULT U ZIEN
EN ZULT U NIET ONDERZOEKEN; want de oren van dit volk zijn afgestompt. HUN
OREN ZIJN HARDHOREND EN HUN OGEN HEBBEN ZIJ GESLOTEN, OPDAT ZIJ NIET
MET HUN OGEN ZOUDEN ZIEN EN MET HUN OREN HOREN, OPDAT ZIJ NIET MET
HUN HART ZOUDEN BEGRIJPEN EN ZICH NIET ZOUDEN OMKEREN, ZODAT IK HEN
ZOU GENEZEN.'
Maar gezegend zijn uw ogen omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen; want
voorwaar, Ik zeg u, dat vele profeten en rechtvaardigen begeerd hebben te zien wat
gij ziet, en het niet gezien hebben, en te horen wat gij hoort, en het niet gehoord
hebben.
"Hoor daarom de gelijkenis van de zaaier: Wanneer iemand het woord van het
koninkrijk hoort en het niet verstaat, dan komt de boze en rooft weg wat in zijn hart
gezaaid is. Dit is hij, die het zaad langs de weg heeft ontvangen. Maar hij, die het
zaad op steenachtige plaatsen heeft ontvangen, dat is hij, die het woord hoort en
het dadelijk met blijdschap aanneemt; doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar
verdraagt het slechts voor eenigen tijd. Want als er verdrukking of vervolging komt
vanwege het woord, struikelt hij onmiddellijk. Wie nu zaad heeft ontvangen tussen
de doornen, is hij, die het woord hoort, en de zorgen van deze wereld en de
bedrieglijkheid van de rijkdom verstikken het woord, en hij wordt onvruchtbaar.
Maar hij, die zaad heeft ontvangen op den goeden grond, is hij, die het woord hoort
en het verstaat, die inderdaad vrucht draagt en voortbrengt: sommigen
honderdvoudig, anderen zestig, anderen dertig."
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Discussie op basis van de Schrift
•

Wat vond je het leukst aan deze bijbelpassage?

•

Wat heb je geleerd over God / Zijn wegen / Jezus Christus?

•

Wat heb je geleerd over mensen / jezelf?

•

Hoe kunnen we wat we geleerd hebben van Kijk Omhoog toepassen? In ons persoonlijk
leven? In onze sociale kringen: familie, vrienden, geloofsgemeenschap, werk, buurt?
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Kijk Vooruit: Zegen elkaar om te gehoorzamen (1/3)
•

Hoe gaat u toepassen wat u geleerd hebt van Kijk Omhoog? Hoe zal het jouw relaties met
God, met jouw vrienden en familie, en met jouw collega's en buren beïnvloeden? "Met
Gods hulp zal ik..."

•

Gebed:
o Voor Gods hulp om Hem te gehoorzamen zoals samengevat in onze "Ik wil"
verklaringen. Schrijf elkaars "Ik wil"-uitspraken hierboven op, zodat u weet
waarvoor u moet bidden - niet alleen tijdens deze bijeenkomst, maar ook in de
periode tot jouw volgende bijeenkomst

•

o

Voor de moeilijkheden/uitdagingen die aan het begin van de bijeenkomst zijn
genoemd

o

Voor de mensen op je Verloren lijst

Waar en wanneer ontmoeten we elkaar de volgende keer?
o Dit is een tijd om te evalueren:
▪ Willen we als groep blijven samenkomen of niet?
▪ Zo ja, willen we dan de rest van de leringen van Jezus Christus over het
Koninkrijk van God onderzoeken, of willen we verdergaan met een ander
onderwerp in de serie van de Grote 7?

Let op: zorg ervoor dat jouw "Ik zal"-verklaringen voldoen aan de SMARTIE-doelstellingscriteria:
S = specifiek; M = meetbaar; A = haalbaar; R = resultaatgericht; T = tijdsgebonden; I = in lijn met
de visie om Gods koninkrijk te zien komen in jouw vijf sociale kringen (familie, vrienden,
geloofsgemeenschap, werkplek, buurt); E = God verheerlijkend

40

D e G rote 7 van G od s Koni nkri j k - ve rsie 2021A

Gefeliciteerd, u heeft de serie voltooid: Grote Zeven van Gods
Koninkrijk. Het is mogelijk om verder te gaan met de rest van de
leringen van Jezus Christus over Gods koninkrijk. Hier is een
overzicht:
1.

Groot Inkeer

Mattheüs 4:13-17

2.

Grote Gezegendheid

Mattheüs 5:3-10

3.

Grote Tora

Mattheüs 5:17-20

4.

Groot Gebed

Mattheüs 6:9-13

5.

Grote Gehoorzaamheid

Mattheüs 7:21-23

6.

Grote Bevrijding

Mattheüs 12:25-30

7.

Grote Zaaier

Mattheüs 13:1-9 en 18-23

8.

Het koren en de tarwe

Mattheüs 13:24-30 en 36-43

9.

Het ontkiemende zaad

Markus 4:26-29

10. Het mosterdzaad

Mattheüs 13:31-32

11. Het zuurdezem

Mattheüs 13:33-33

12. Het Verborgen Schat

Mattheüs 13:44

13. De parel van grote waarde

Mattheüs 13:45-46

14. Het net binnenhalen

Mattheüs 13:47-50

15. De Huishoudelijke Schatten

Mattheüs 13:52

16. Het Koninkrijk is voor kinderen

Mattheüs 18:1-5 en 19:13-15

17. Rijkdom en het Koninkrijk

Mattheüs 19:16-26

18. Het Innerlijke Koninkrijk

Lucas 17:20-21

19. Het Koninkrijk binnengaan

Johannes 3:3-7

20. De twee zonen

Mattheüs 21:28-32

21. The slechte arbeiders

Mattheüs 21:33-44

Hoe ga je het doen:
1. Benut dezelfde driedelige aanpak die je in de eerste zeven bijeenkomsten gebruikte.
2. Het enige verschil zit in het Kijk Omhoog gedeelte. Daar gebruik je de Schriftgedeelten, één
per bijeenkomst, te beginnen bij nummer 8 in de tabel hierboven.
Op de volgende bladzijde staat een overzicht van de drieledige aanpak.
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Overzicht: Driedelige aanpak in Ontdekkingsgroepen
Kijk Terug: Viering en Fellowship (1/3 van de tijd)
Heet iedereen welkom en open met gebed.

Faciliteer de discussies over deze vragen:
1.
2.
3.

Wat is er in de afgelopen week gebeurd waar je dankbaar voor bent?
Hoe is het gegaan met de uitvoering van je "Ik zal..." verklaringen?
Voor welke uitdagingen sta je op dit moment?

Kijk Omhoog: Luisteren naar Gods Woord (1/3 van de tijd)
Schriftgedeelte
Discussie op basis van de Schrift
1.
2.
3.
4.

Wat vond je het leukst aan deze bijbelpassage?
Wat heb je geleerd over God / Zijn wegen / Jezus Christus?
Wat heb je geleerd over mensen / jezelf?
Hoe zouden we wat we geleerd hebben van Kijk Omhoog kunnen toepassen? In ons
persoonlijk leven? In onze sociale kringen: familie, vrienden, geloofsgemeenschap,
werkplaats, buurt?

Kijk Vooruit: Zegen elkaar om te gehoorzamen (1/3)
1.

Hoe wil je berouw proberen te integreren in je relaties met God, met je vrienden en familie,
en met je collega's en buren? Is er iemand specifiek die je om vergeving moet vragen? "Met
Gods hulp, zal ik..."

2.

Gebed:
a. Voor Gods hulp om Hem te gehoorzamen zoals samengevat in onze "Ik wil"
verklaringen. Schrijf elkaars "Ik wil"-uitspraken hierboven op, zodat u weet
waarvoor u moet bidden - niet alleen tijdens deze bijeenkomst, maar ook in de
periode tot jouw volgende bijeenkomst
b. Voor de moeilijkheden/uitdagingen die aan het begin van de bijeenkomst zijn
genoemd
c. Voor de mensen op je Verloren lijst

3.

Waar en wanneer ontmoeten we elkaar de volgende keer?

Let op: zorg ervoor dat jouw "Ik zal"-verklaringen voldoen aan de SMARTIE-doelstellingscriteria:
S = specifiek; M = meetbaar; A = haalbaar; R = resultaatgericht; T = tijdsgebonden; I = in lijn met
de visie om Gods koninkrijk te zien komen in jouw vijf sociale kringen (familie, vrienden,
geloofsgemeenschap, werkplek, buurt); E = God verheerlijkend
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Andere series verkrijgbaar bij HCFI:
•
•
•
•

Groeien als Getuigen in de gezondheidszorg (18 sessies)
Grote Zeven van Jezus Christus (7 sessies)
Grote Zeven van Integrale Gezondheid (7 sessies)
Grote Zeven van IK BEN (7 sessies)

Verdere mogelijkheden
Nu u meer vertrouwd bent met de aanpak van de Ontdekkingsgroep, kunt u gemakkelijk verdere
Discover Group-bijeenkomsten faciliteren door:

1.

Naar aanleiding van thematische Schrift Selecties. Thematische Schriftlijsten zijn te vinden
op www.acceleratetraining.org. Daar vindt u ook series voor zoekers en ook enkele die
ontwikkeld zijn voor mensen met specifieke religieuze achtergronden.

2.

Bijbelboeken worden één hoofdstuk per keer doorgenomen. Na het lezen van het hele
hoofdstuk, delen de deelnemers met elkaar aan de hand van de standaard set vragen voor
Look Up.

3.

Bijbelverhalen vertellen. Gebruik een geschikt Bijbelverhaal in het opzoekgedeelte van de
bijeenkomst. Wij bevelen de aanpak van 'Gewoon het Verhaal ' aan.

http://simplythestory.org/oralbiblestories/

In hun Handboek staat een gedeelte waarin wordt uitgelegd hoe je Bijbelverhalen in
Ontdekkingsgroep-format kunt gebruiken

http://simplythestory.org/downloads/PDFs/STS-Handbook-v6d_2020.01.18.pdf
9
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