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Inleiding  

Een visie op de toekomst  
Hoe zou jouw wereld er uitzien wanneer het in volle bloei staat omdat Gods koninkrijk bezig is om overal te komen? 

Waar het welzijn van iedereen in je familie, je geloofsgemeenschap, je werkplaats en je buurt/wijk bezig is om hand over 

hand toe te nemen? Dat de Heer bezig is om de fysieke, psychologische, spirituele en sociale aspecten van de mensen in 

jouw wereld te transformeren? Dat jij jouw plaats in dat geheel met vreugdevolle volwassenheid in mag nemen?  

Er is maar één manier om significante en blijvende vooruitgang te boeken op weg naar zo'n toekomst: de Jezus Christus-

weg, uitgevoerd door Zijn discipelen die met elkaar en met alle mensen van goede wil samenwerken. 

Wat betekent dat voor mij? We nodigen je uit om samen met ons te beginnen aan een spannende reis om te ontdekken 

wat het betekent - door ons te richten op een aantal kernwoorden van Jezus Christus. 

Het doel van de lessen in dit boekje is niet alleen om kennis door te geven, maar om ons in een diepere relatie met Jezus 

Christus te brengen. Naarmate we Zijn hart ontdekken, worden we geïnspireerd om ons leven door Hem te laten 

transformeren en zo Zijn liefde meer en meer te weerspiegelen waar Hij ons ook heeft geplaatst. 

Het doel  
Om een netwerk / community / beweging te worden van discipelen van Jezus Christus die zich bij Hem aansluiten in 

Zijn grote plan om het Koninkrijk van God wereldwijd te bevorderen, met een speciale focus op onze buurten / 

wijken / werkplaatsen waar we Hem samen met onze families en geloofsgemeenschappen willen dienen. 

Levensstijl  
Vergeet niet dat het zijn van een discipel van Jezus Christus een levensstijl is; het gaat allemaal om processen van 

transformatie om meer op Hem te lijken. Het is geen programma of project. Als je eenmaal samen met Jezus Christus aan 

je pelgrimstocht door het leven begint, houdt de reis nooit op... 

De Grote Zeven van Jezus Christus  
Zeven sleutelwoorden van Jezus Christus als fundamentele bouwstenen voor de levensstijl van Zijn discipelen: 

1. Het Grote Gebod: Heb God lief en je naast als jezelf 

2. Het Grote Gebed: "Onze Vader..." 

3. De Grote Opdracht: Maak discipelen van alle naties 

4. De Grote Prioriteit: Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid... 

5. De Grote Levensstijl: De zaligsprekingen in het dagelijks leven weerspiegelen 

6. De Grote Roeping: Zoals de Vader Mij heeft gestuurd... 

7. De Grote Focus: Je hebt Me dit aangedaan... 

 

Samen in een kleine groep  
Als we echt het soort inside-out transformatie willen zien dat Jezus Christus met Zich meebrengt, kunnen we het niet 

alleen doen. Daarom zullen we onze handen en harten in kleine groepen bundelen om samen te leren hoe we de Grote 

Zeven van Jezus Christus in de praktijk kunnen brengen.   
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Ontdekkingsgroepen  
Het kleine groepsformat dat we gebruiken staat bekend als Ontdekkingsgroepen, door sommigen ook genoemd 

celgroepen / triades (drie deelnemers) / kwartetten (vier deelnemers). In het Engels heet het Discovery Groups.  

 

Definitie:  
Een Ontdekkingsgroep is drie of vier zoekers/gelovigen die samen leren om God, hun naaste en zichzelf lief te hebben en 

gericht volwassen wordende discipelmakers te vermenigvuldigen in gehoorzaamheid aan Jezus Christus. 

➢ Drie of vier: Dit is de optimale grootte voor mensen met volle agenda’s  

➢ Zoekers / Discipelen: Toen Jezus Christus mensen riep om Hem te volgen, was géén van hen gelovig. Ze werden 

gelovig onderweg toen ze ontdekten dat Hij de Weg is. 

➢ Jezus Christus: Hij is de Centrale Persoon in Ontdekkingsgroepen  

➢ Samen leren: alle deelnemers helpen elkaar om van Jezus Christus te leren. 

➢ Liefhebben van God, je naaste en jezelf: Dit is waar het leven volgens Jezus Christus om draait... 

➢ Gehoorzaamheid: Discipelen van Jezus Christus gehoorzamen hem 

➢ Gerichte vermenigvuldiging van volwassen wordende discipelmakers: de praktische implicatie van één van de 

belangrijkste geboden van Jezus Christus, namelijk het maken van discipelen van alle volken. 

➢ Deze serie zal de nadruk leggen op het zijn van discipelen van Jezus Christus in onze sociale cirkels, nl. families, 

vrienden, geloofsgemeenschappen, werkplaatsen en buurten/wijken. 

 

 

Format:  
➢ Frequentie: één keer per week of één keer per twee weken bijeenkomen. Tijdens de vakantie of in noodgevallen 

kan de tijd tussen de ontmoetingen in langer zijn. 

➢ Wanneer: het is erg belangrijk om slechts bijeen te komen wanneer alle leden van de groep aanwezig kunnen 

zijn. Dit omwille van de diepgang in de onderlinge relaties. 

➢ Waar: face-to-face (bij voorkeur) bij iemand thuis of online in geval van calamiteiten (COVID19), of een hybride, 

afhankelijk van de omstandigheden  

➢ Ontmoetingen: elke ontmoeting bestaat uit drie delen – Kijk terug; Kijk omhoog; Kijk vooruit. Dit wordt verderop 

in meer detail beschreven 

➢ Duur: Elk van de drie delen duurt ongeveer 30 minuten ➔ 90 minuten in totaal. 
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Rol van de facilitator:  
➢ Is een voorbeeld van actief ontdekkingsreiziger zijn voor de anderen 

➢ Bevordert een cultuur van eerbetoon aan elkaar in de ontdekkingsgroep 

➢ Is ook ontdekkingsreiziger samen met de rest van de groep; is niet de "grote expert" 

➢ Faciliteert de ontmoeting; is niet de "spirituele superster" 

➢ Zorgt ervoor dat alle leden van de ontdekkingsgroep deelnemen; is niet “het middelpunt van  belangstelling" 

➢ Vergemakkelijkt leerervaringen door vragen te stellen; is niet "de grote prediker" 

➢ Bevordert vorming van nieuwe ontdekkingsgroepen; is niet "de megachurch senior pastor".  

 

Rol van de coach / eindverantwoordelijke / wijkpionier 
➢ Coacht faciliteerders die nieuwe Ontdekkingsgroepen opgestart hebben 

➢ Organiseert leiderschapstrainingen voor de volgende generaties van de faciliteerders 

 

 

Zullen we beginnen? Zullen we samen ontdekken wat het voor ons betekent om 

de Grote Zeven van Jezus Christus in praktijk te brengen? 1  

 
1 Suggestie: Print dit document uit en schrijf je notities over deze sessies op in de afdruk. Dit zal u helpen om te onthouden wat u hebt 

geleerd, om uw voorgenomen actiestappen vast te leggen en wat u hebt gebeden. Later kunt u verwijzen naar uw aantekeningen en 

zien hoeveel van uw gebeden in de ontdekkingsgroep door de Heer zijn verhoord. 
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Sessie 1. Het Grote Gebod: Heb God lief en je 
naaste als jezelf  
 

Kijk terug: Viering en Fellowship (1/3 van je tijd)  
Verwelkom iedereen en open met gebed. Nodig vervolgens de deelnemers uit om zich aan elkaar voor te stellen en te 

vertellen waarom ze besloten hebben zich bij deze ontdekkingsgroep aan te sluiten. 

Wie en waarom? 

 

 

 

 

 

Faciliteer de discussies over de volgende vragen:  

1. Wat is in de afgelopen week gebeurd waarover je dankbaar bent? (niet levensverhaal, enkele punten) 

 

 

 

 

 

 

2. Voor welke uitdagingen sta je / waarmee worstel je en hoe kunnen wij helpen? Bid voor elkaar 
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Kijk omhoog: Luisteren naar Gods Woord (1/3 van je tijd)  
Lees Lucas 10:27 (twee keer voorlezen a.u.b.)  

U zult de Heer, uw God, liefhebben 

met heel uw hart,  

met heel uw ziel,  

met al uw kracht  

en met al uw verstand; 

en uw naaste als uzelf.  
 

 

 

➢ Opmerking: Vanaf dit punt lezen de groepsleden om de beurt de opeenvolgende delen van het werkboek voor. 

Dit bereidt de groepsleden voor om als mogelijke volgende stap facilitator van hun eigen groep te worden. 

 

Let op de volgorde en de ordening die Jesus hanteert.  

 

- Ordening:  

o Eerste gebod gaat over God liefhebben (zeer omvattend).  

o Tweede gebod gaat over onze naaste en onszelf liefhebben (twee in één) 

 

- Volgorde:  

o Eerst God liefhebben.  

o Dan je naaste liefhebben.  

o Dan jezelf liefhebben.  

 

De opbouw van deze twee liefdesgeboden geeft de levensvisie van Jezus Christus weer, inclusief Zijn kijk op spiritualiteit. 

Hij maakt duidelijk dat het leven over relaties gaat waarin God prominent de eerste plaats inneemt.  

 

Samen kijken we omhoog om van Hem te leren. 
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1.God liefhebben: 

Waarom is het een goed idee om God lief te hebben? 

- Hij heeft ons eerste lief 

- Hij verdient onze liefde met Zijn volmaakte karakter 

- Hij heeft ons voor Zichzelf geschapen 

- Hij kocht ons voor Zichzelf door het bloed van Christus 

- Hij heeft ons tot Zichzelf geadopteerd  

 

God liefhebben: wat houdt het voor je in? Iets om biddend te onderzoeken in de komende tijd. 

 

 

 

 

 

Wat kunnen we praktisch doen om te groeien in het liefhebben van God? 

A. Dagelijks tijd met God doorbrengen (stille tijd) – S.O.A.P.Z.2 

 

S = Schriftuur – lees één hoofdstuk uit de Bijbel biddend. Noteer de vers(en) die eruit springen / je aanspreken 

O = Observatie – wat staat er eigenlijk in deze versen?  

 

A = Applicatie – hoe pas ik deze versen in mijn leven toe?  

 

P = Praten met God – Heer, help mij om Uw Woord in mijn leven toe te passen 

 

Z = Zegenen – Wie kan ik zegenen door met ze te delen wat ik vandaag leerde? 

 

Hoe gaat het eigenlijk met je dagelijkse ontmoeting met God? Zou je S.O.A.P.Z. uit willen proberen? Iets om biddend te 

onderzoeken in de komende tijd. 

 

 

 

 

 

B. Periodiek meer uitgebreide tijd alléén met God doorbrengen 

Begin je jaar met een week van gebed/retraite 

(Halve) Dag van vasten/gebed/retraite eens per maand / kwartaal 

 

Vraag: Wat zou voor je een haalbare stap zijn? Iets om biddend te onderzoeken in de komende tijd. 

 

  

 
2 Zie Addendum 2: SOAPZ 
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2. Je naaste liefhebben: 

Waar is mijn naaste? In mijn vijf sociale cirkels.  

 

Mijn naaste is in mijn Vijf Sociale Cirkels

Buurt / Wijk

Geloofs-
gemeenschap

Familie

Werk-
gemeenschap

Ik

Vrienden

 
 

Mijn verantwoordelijkheid om mijn naaste lief te hebben, begint bij mijn naaste naaste. Ik leer steeds meer ruimte voor 

steeds meer mensen in mijn hart te krijgen = het hemelse tegengif tegen het dodelijke gif van egoïsme. Zo worden we 

discipels van Jezus die Zijn hart voor de gehele wereld met Hem delen. 

 

Sociale Cirkel A: Naaste 
naaste

B: Naaste C: Naaste iets 
verder weg

D: Naaste 
(inter)nationaal

1. Familie Directe familie Uitgebreide 
familie

Stam Diaspora

2. Vrienden Beste vrienden Goeie vrienden Vrienden Kennissen

3. Geloofs-
gemeenschap

Ontdekkings-
groep*

Huisgroep** / 
Groeigroep 

Wijk-community 
*** / plaatselijke 
gemeente(s)

Lichaam van 
Christus (inter-) 
nationaal

4. Werkplaats Directe collega’s Andere collega’s Zaak / instituut Bedrijfstak / 
beroepswereld

5. Buurt / Wijk Directe buren Buurt / Wijk Dorp / stad Land / wereld

2

 
 

In R3NEW terminologie: * = R1; ** = R2, *** = R3.  Zie Addendum 1 aan het eind van deze document. 

 

Persoonlijke actiepunt:  

Geef per sociale cirkel aan wie het dichtst bij je is en wie het verst bij je vandaan. Wat wil de Heer aan je duidelijk maken 

hierover? Iets om biddend te onderzoeken in de komende tijd. 
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3. Jezelf liefhebben 

Ongezonde zelf-liefde 

- Alles in relatie tot jezelf interpreteren / beschouwen en niet tot andere mensen of dingen 

- Tunnelvisie voor eigen belangen en geen oog voor de ander 

- Jezelf op te troon van je hart plaatsen als vanzelfsprekendheid; mijn wil geschiedde 

- Hoogmoed (jezelf met anderen vergelijken en er boven uit staan) 

- Minderwaardigheid (jezelf met anderen vergelijken en er onder uit zakken) 

 

Heilzame zelf-liefde 

- Legitieme en toepasselijke aandacht voor je eigen belangen  

- Goed rentmeesterschap van je gezondheid op vier gebieden: fysiek, psychologisch, spiritueel, sociaal 

- Het accepteren van je verantwoordelijkheid om te groeien naar volwassenheid door God en je naaste als jezelf lief te 

hebben. 

- Ernaar streven om te groeien in wijsheid, volwassenheid en Christus-gelijkvormigheid 

 

Enkele vragen om u te helpen onderscheid te maken tussen gezonde en ongezonde zelf-liefde 

• Wil je jezelf beter laten lijken dan anderen? 

• Ben je meer bezorgd over hoe goed je eruit ziet dan over hoe goed je presteert? 

• Handel je om geprezen te worden door anderen? 

• Hebt je de neiging om te hoge verwachtingen van anderen te hebben, waardoor ze niet voldoen aan de eisen? 

• Ben je meer geïnteresseerd dat mensen dingen op jouw manier doen dan in samenwerking om de beste 

manieren te vinden? 

 

 

Suggestie: Voldoende re-creatie / ontspanning in je agenda inbouwen om je accu’s op te laden 

 

Wat zou je kunnen doen om je gezondheid in genoemde vier aandachtsgebieden te verbeteren (lichamelijk, 

psychologisch, spiritueel, sociaal)? Iets om biddend te onderzoeken in de komende tijd. 

 

  



DE GROTE ZEVEN VAN JEZUS CHRISTUS - VERSIE 2020.12 

 

13 
              

hcfglobal.org 
www.allnationsnederland.nl 

www.r3new.nl 

Wat zal het gevolg zijn indien ik God en naaste liefheb als mijzelf? 

 

De cirkel draait rond. Je ervaart een leven onder de zegen van God. Gehoorzaamheid aan Hem houdt de zegenkanalen 

open… 

 

Hoe gaat het in jouw leven met betrekking tot bovengenoemde processen? 
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Discussie op basis van de Schrift en de inleiding  

1. Wat waren de meest inzichtgevende elementen van deze les voor je? 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

3. Wat heb je geleerd over mensen / jezelf? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hoe zouden we het geleerde van Kijk Omhoog toe kunnen passen? In ons persoonlijke levens? In onze sociale 

cirkels? 

 

  



DE GROTE ZEVEN VAN JEZUS CHRISTUS - VERSIE 2020.12 

 

15 
              

hcfglobal.org 
www.allnationsnederland.nl 

www.r3new.nl 

Kijk vooruit: Zegen elkaar in het gehoorzaam zijn aan God 
(1/3 van je tijd)  
1. Hoe wil je proberen te groeien in het liefhebben van God en je naaste in je familie, je geloofsgemeenschap, je 

werkplek en je buurt/wijk? "Met Gods hulp wil ik..." 

 

 

 

 

2. Bid voor Gods hulp om Hem te gehoorzamen zoals samengevat in onze "Ik wil" verklaringen. Schrijf elkaars "Ik 

wil" verklaringen op, zodat je weet waar je voor moet bidden - niet alleen tijdens deze bijeenkomst, maar ook in 

de periode tot je volgende bijeenkomst. 

 

 

 

 

 

3. Bid voor verloren personen (elke deelnemer geeft twee namen - een persoon van je familie en een persoon van 

je werkplek. ) Bij toekomstige bijeenkomsten rapporteert u aan elkaar hoe het met deze personen gaat en bidt u 

opnieuw voor hen. Deze informatie is vertrouwelijk en mag niet buiten de groep worden gedeeld. 

 

 

 

 

 

 

4. Waar en wanneer ontmoeten we elkaar de volgende keer? 

 

 

 

 

Let op: zorg ervoor dat uw "ik zal" verklaringen SMARTIE-doelen zijn: 

S = Specifiek; M = Meetbaar; A = Attainable = uitvoerbaar / realiseerbaar / bereikbaar; R = Resultaatgericht; T = Tijd 

limiet – vóór de volgende ontmoeting; I = In lijn met de visie om Gods koninkrijk te zien komen; E = Eren van God 

 

Sessie 2. Het Grote Gebed: "Onze Vader..."  
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Kijk terug: Viering en Fellowship (1/3 van de tijd)  
Verwelkom iedereen en open met gebed.  

Faciliteer de discussies over de volgende vragen:  

➢ Wat is gebeurd sedert de vorige ontmoeting waarover je dankbaar bent? 

 

 

 

 

➢ Hoe ging het met de uitvoering van je "ik zal..." verklaringen?  

 

 

 

 

 

➢ God liefhebben en je naaste liefhebben 

 

 

 

 

➢ Het zaaien van zaadjes van gebed, woorden, werken en wonderen  

 

 

 

➢ Voor welke uitdagingen sta je?  

 

 

 

 

Bid voor elkaar over bovengenoemde punten. (Let op: het is geen counseling-sessie, breng elkaar gewoon in gebed tot 

de Heer) 

 

  



DE GROTE ZEVEN VAN JEZUS CHRISTUS - VERSIE 2020.12 

 

17 
              

hcfglobal.org 
www.allnationsnederland.nl 

www.r3new.nl 

Kijk omhoog: Luisteren naar Gods Woord (1/3 van je tijd)  
Lees Mattheüs 6:9-13 (twee keer voorlezen a.u.b.)  

Onze Vader, Die in de hemelen is, Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk 

kome, Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden 

ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 

schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van 

U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, Amen 
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Discussie op basis van de Bijbelgedeelte  

1. Wat sprak tot je hart in deze bijbelpassage? 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

3. Wat heb je geleerd over mensen / jezelf? 

 

 

 

 

4. Wat zou je kunnen doen om je gebedsleven te verbeteren in het licht van "Onze Vader"?  

a. U kunt overwegen om het (verdere) gebruik van een Gebedsnotitieboek (schriftelijk/digitaal) of het 

gebruik van een gebedsapplicatie zoals PrayerMate (gratis) te overwegen. 

 

 

b. Hoe zit het met het starten van een Verloren Lijst? Dit zijn mensen uit jullie sociale cirkels die de Heer 

nog niet kennen. Selecteer slechts twee tot drie personen in totaal om mee te beginnen. Bid elke dag 

voor hen. Je kunt de lijst geleidelijk aan uitbreiden naarmate je persoonlijke gebedsleven verbetert. 

 

 

5. Hoe zouden we het geleerde van Kijk Omhoog toe kunnen passen? In ons persoonlijke leven? In onze sociale 

cirkels? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe je kunt bidden voor de komst van het koninkrijk van God in je sociale 

kringen 
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Je zou de bovenstaande tabel ook kunnen gebruiken voor een biddende evaluatie van de vooruitgang die je hebt 

geboekt in de richting van een vermenigvuldiging van het aantal groeiende discipelmakers in elk van je sociale kringen. 

Misschien iets om te doen wanneer je alleen bent met de Heer? 

 

Lost List:  

Maak een lijst van mensen die jouw naaste naasten zijn en die de Heer nog niet kennen (Begin met één of twee personen 

uit je sociale kringen 1, 2, 4 en 5). Laat de lijst geleidelijk groeien naarmate je persoonlijke gebedsleven zich ontwikkelt): 
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Kijk vooruit: Zegen elkaar om te gehoorzamen (1/3 van je 
tijd)  
1. Hoe zul je proberen te groeien in het liefhebben van God en je naaste, vooral in je gezin en op je werkplek? "Met 

Gods hulp zal ik..." 

 

 

 

 

 

2. Hoe wil je de liefde van God bekend maken in woorden, werken en wonderen in de komende dagen terwijl je door 

het leven gaat? "Met Gods hulp zal ik..." 

 

 

 

 

 

3. Bid voor elkaar:  

a. Voor God's hulp om Hem te gehoorzamen zoals samengevat in onze "Ik wil" verklaringen. Schrijf elkaars 

"Ik wil" verklaringen op, zodat u weet waar u voor moet bidden - niet alleen tijdens deze bijeenkomst, maar 

ook in de periode tot uw volgende bijeenkomst. 

 

 

 

 

 

b. Voor dezelfde één persoon die door elk groepslid tijdens de eerste vergadering wordt geselecteerd: één 

persoon uit uw familie en één persoon uit uw werkplaats. Vergeet niet dat deze informatie vertrouwelijk is 

en niet buiten de groep mag worden gedeeld. 

 

 

 

4. Waar en wanneer ontmoeten we elkaar de volgende keer? 
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Sessie 3. De Grote Opdracht: Maak discipelen van 
alle naties  
 

Kijk terug: Viering en Fellowship (1/3 van uw tijd)  
Verwelkom iedereen en open met gebed.  

Faciliteer de discussies over de volgende vragen:  

➢ Wat is gebeurd sedert de vorige ontmoeting waarover je dankbaar bent? 

 

 

 

 

➢ Hoe ging het met de uitvoering van je "ik zal..." verklaringen? 

➢ God liefhebben en je naaste liefhebben 

 

 

 

➢ Het zaaien van zaadjes van gebed, woorden, werken en wonderen  

 

 

 

➢ Voor welke uitdagingen sta je?  

 

 

 

 

 

➢ Bid voor elkaar over bovengenoemde punten. (Let op: het is geen counseling-sessie, breng elkaar gewoon in 

gebed tot de Heer) 

 

Kijk omhoog: Luisteren naar Gods Woord (1/3 van je tijd)  
Lees Mattheüs 28:18-20 (twee keer voorlezen a.u.b.)  

 

En Jezus kwam en sprak tot hen, zeggende,  
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"Alle macht is Mij gegeven in de hemel en op aarde. Al gaande maak discipelen 

van alle volken, hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de 

Heilige Geest en hen lerende alles wat ik jullie bevolen heb te gehoorzamen; en 

zie, Ik ben altijd bij jullie, tot de voleinding van de tijd." 

 Amen.  
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Waarom de Grote Opdracht? 
 

1. De kracht van diepgaande discipelschapstraining 

 

2. De kracht van vermenigvuldiging 
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3. De kracht van discipels maken in jouw sociale cirkels 

 

 

Waarom hoeft jij niet bezig te zijn met het bewust vermenigvuldigen van discipelmakers?  
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Discussie op basis van de Schrift  

1. Wat vond je het meest leerzame van deze bijbelpassage? 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

3. Wat heb je geleerd over mensen / jezelf? 

 

 

 

 

 

4. Wat zou je kunnen doen om jouw discipelmaak bediening te verbeteren in het licht van "De Grote Opdracht"?  

a. Op het gebied van het gebed? 

 

 

 

 

b. In het zoeken naar mensen met wie je een Ontdekkingsgroep zou kunnen starten? 

 

 

 

 

5. Hoe kunnen we het geleerde van Kijk Omhoog toepassen? In ons persoonlijke leven? In de buurt / wijk? Op de 

werkplaats? 
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Kijk vooruit: Zegen elkaar om te gehoorzamen (1/3 van je 
tijd)  
1. Hoe zul je proberen te groeien in het liefhebben van God en je naaste, vooral in je gezin en op je werkplek? "Met 

Gods hulp zal ik..." 

 

 

 

 

 

2. Hoe wil je de liefde van God bekend maken in woorden, werken en wonderen in de komende dagen als je door het 

leven gaat? "Met Gods hulp zal ik..." 

 

 

 

 

 

3. Bid voor elkaar:  

a. Voor God's hulp om Hem te gehoorzamen zoals samengevat in onze "Ik wil" verklaringen. Schrijf elkaars 

"Ik wil" verklaringen op, zodat u weet waar u voor moet bidden - niet alleen tijdens deze bijeenkomst, maar 

ook in de periode tot uw volgende bijeenkomst. 

 

 

 

 

 

b. Voor dezelfde één persoon die door elk groepslid tijdens de eerste vergadering wordt geselecteerd: één 

persoon uit uw familie en één persoon uit uw werkplaats. Vergeet niet dat deze informatie vertrouwelijk is 

en niet buiten de groep mag worden gedeeld. 

 

 

 

 

 

4. Waar en wanneer ontmoeten we elkaar de volgende keer? 
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Sessie 4. De Grote Prioriteit: Zoek eerst het 
Koninkrijk van God  
 

Kijk terug: Viering en Fellowship (1/3 van uw tijd)  
Verwelkom iedereen en open met gebed.  

Faciliteer de discussies over de volgende vragen:  

➢ Wat is gebeurd sedert de vorige ontmoeting waarover je dankbaar bent? 

 

 

 

 

 

➢ Hoe ging het met de uitvoering van je "ik zal..." verklaringen? 

➢ God liefhebben en je naaste liefhebben 

 

 

 

 

➢ Het zaaien van zaadjes van gebed, woorden, werken en wonderen  

 

 

 

 

➢ Voor welke uitdagingen sta je?  

 

 

 

 

 

➢ Bid voor elkaar over bovengenoemde punten. (Let op: het is geen counseling-sessie, breng elkaar gewoon in 

gebed tot de Heer) 
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Kijk omhoog: Luisteren naar Gods Woord (1/3 van je tijd)  
Lees Mattheüs 6:32b-34a (twee keer voorlezen a.u.b.)  

Want je hemelse Vader weet dat je al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het 

koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen aan je worden 

toegevoegd. Maak je daarom geen zorgen over morgen, want morgen zal hij zich 

zorgen maken over zijn eigen dingen... 

De belangrijkste focus van deze sessie is om je te helpen te concentreren op twee prioriteiten van het Koninkrijk van God: 

1. Het voorbereiden van je bedieningsveld door middel van gebed, en 2. Het zaaien van zaadjes van Gods koninkrijk door 

middel van woorden, werken en wonderen. 

 

1. Zoek eerst Gods koninkrijk door het gebed: 

Hoe bid je voor zijn koninkrijk in jouw sociale kringen? Enige vooruitgang? Nuttige ontdekkingen? Heb je bemoediging 

of advies dat je met ons kunt delen? Groepleden delen met elkaar. 
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2. Zoek eerst Gods koninkrijk door het zaaien: 

Bouw relaties op: Zoek eerst uit wat hun verhaal is. Deel dan toepasselijke / geschikte elementen uit jouw verhaal. 

Wanneer de Heer de gelegenheid ertoe geeft, deel dan het Grote Verhaal. 

Hun verhaal 

We moeten goed leren te luisteren, want we willen ons aansluiten bij wat God reeds in hun leven doet. Doe dit door 

open vragen te stellen, zoals de twee kernvragen die we aan het begin van elke bijeenkomst stellen:  

➢ Wat is er de afgelopen week gebeurd waardoor je dankbaar bent?  

➢ Waarmee worstelt u? Welke uitdagingen staan u te wachten? 

➢ Vertel me alsjeblieft meer over jezelf 

➢ Hoe ziet u het doel van uw leven? 

➢ Waar ga je heen voor antwoorden als je voor moeilijke beslissingen staat? 

 

Jouw verhaal 

Je moet leren hoe om jouw verhaal te delen in vijftien seconden en in twee minuten. Het is nuttig om te leren hoe om je 

verhaal te delen op twee manieren. 

1. De eerste manier is het Driedelige Verhaal: A. Vóór Jezus was mijn leven zó. B. Toen raakte Jezus betrokken. C. Nu ziet 

mijn leven er zo uit.  

Het belangrijkste punt hier: je wilt het grote verschil benadrukken dat Jezus Christus in je leven heeft gemaakt.  

➢ Toepassing: Deel nu de vijftien seconden durende versie van jouw Driedelige Verhaal met de anderen in de 

groep 

 

 

 

2. De tweede manier is het Waarom Jezus Verhaal: De belangrijkste redenen waarom ik een discipel van Jezus Christus 

ben is...  

Het belangrijkste punt hier: je wilt uitleggen waarom het voor jou zinvol was om een discipel van Jezus Christus te 

worden. 

 

o Toepassing: Deel de vijftien seconden durende versie van je Waarom Jezus Verhaal met elkaar in de groep op dit 

moment. 
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Hoe maak je een goede verbinding tussen hun verhaal en jouw verhaal? 

Het verloop van het gesprek: Dagelijks onderwerp ➔ zinvol onderwerp ➔ geestelijk onderwerp. Vermijd de fout van het 

springen in een geestelijk gesprek voordat mensen er klaar voor zijn. Vergeet niet, we zijn getuigen van Christus die 

delen over Hem met toestemming, respect en fijngevoeligheid. 

Ten eerste, luister naar hun verhaal totdat je een indruk krijgt van wat God al aan het doen is in hun leven. 

Kies dan een passend deel van Uw Verhaal en deel het in vijftien seconden. Het Driedelige Verhaal werkt hier goed.  

Krijg hun feedback over wat je hebt gedeeld. Als hun reactie aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn, vraag dan of je ter 

plekke met hen kunt bidden. 

Indien ze ja zeggen, bid dan een B.L.E.S.S.-gebed voor hen. 

B = Body = Lichaam: Genezing, lichamelijk welzijn 

L = Labour = Arbeid: Werk / financiën 

E = Emotional = Emotioneel: Psychologisch welzijn 

S = Social = Sociaal: Relaties in 5 sociale cirkels 

S = Spiritual = Geestelijke groei in het kennen / liefhebben van God 

Toepassing: Bid B.L.E.S.S. gebeden voor de mensen in jouw vijf sociale cirkels in de toekomst 

 

Het Grote Verhaal 

Een handige manier om het Grote Verhaal te delen is door gebruik te maken van de Drie Cirkels-presentatie. U kunt 

verschillende versies bekijken op YouTube. Dit is een mogelijkheid: https://www.youtube.com/watch?v=5W8ynRMr59k 

   

 

Toepassing: Bekijk de video en oefen hoe je deze kunt delen met een aantal van jouw vrienden en/of familieleden. De 

volgende keer zal elk lid van de groep gelegenheid krijgen om het Drie Cirkels presentatie te delen met de groep 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5W8ynRMr59k
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Discussie op basis van de Schrift en input  

➢ Wat vond je de meest inspirerende aspect van deze sessie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Wat heb je geleerd over mensen / jezelf? 

 

 

 

 

 

 

➢ Wat zou je kunnen doen aan jouw prioriteiten in het licht van "De Grote Prioriteit"? Wat zou je kunnen doen met 

betrekking tot het voorbereiden en het zaaien?  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Hoe zouden we wat we leerden van Kijk Omhoog toe kunnen passen? In ons persoonlijke leven? Op de 

werkvloer? In de buurt / wijk? 
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Kijk vooruit: Zegen elkaar om te gehoorzamen (1/3 van je 
tijd)  

➢ Hoe zul je proberen te groeien in het liefhebben van God en je naaste, vooral in je gezin en op je werkplek? 

"Met Gods hulp zal ik..." 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Hoe wil je de liefde van God bekend maken in woorden, werken en wonderen in de komende dagen als je door 

het leven gaat? "Met Gods hulp zal ik..." 

 

 

 

 

 

➢ Bid voor elkaar:  

o Voor God's hulp om Hem te gehoorzamen zoals samengevat in onze "Ik wil" verklaringen. Schrijf 

elkaars "Ik wil" verklaringen op, zodat u weet waar u voor moet bidden - niet alleen tijdens deze 

bijeenkomst, maar ook in de periode tot uw volgende bijeenkomst. 

 

 

 

 

 

 

o Voor dezelfde twee personen die door elk groepslid tijdens de eerste bijeenkomst zijn geselecteerd: 

een persoon uit uw familie en een persoon uit uw werkplaats. Vergeet niet dat deze informatie 

vertrouwelijk is en niet buiten de groep mag worden gedeeld. 

 

 

 

 

 

 

➢ Waar en wanneer ontmoeten we elkaar de volgende keer? 
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Sessie 5. De Grote Levensstijl: Leef vanuit de 
zaligsprekingen  
 

Kijk terug: Viering en Fellowship (1/3 van uw tijd)  
Verwelkom iedereen en open met gebed.  

Faciliteer de discussies over de volgende vragen:  

➢ Wat is gebeurd sedert de vorige ontmoeting waarover je dankbaar bent? 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Hoe ging het met de uitvoering van je "ik zal..." verklaringen? 

o God liefhebben en je naaste liefhebben 

 

 

 

 

 

 

 

o Het zaaien van zaadjes van gebed, woorden, werken en wonderen  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Voor welke uitdagingen sta je?  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Bid voor elkaar over bovengenoemde punten. (Let op: het is geen counseling-sessie, breng elkaar gewoon in 

gebed tot de Heer) 
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Kijk omhoog: Luisteren naar Gods Woord (1/3 van je tijd)  
Lees Mattheüs 5:3-11 (twee keer voorlezen a.u.b.)  

Gezegend zijn de armen in de geest, want van hen is het koninkrijk 

van de hemel.  

Gezegend zijn zij die rouwen, want zij zullen getroost worden.  

Gezegend zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde erven.  

Gezegend zijn zij die honger en dorst hebben naar gerechtigheid, want 

zij zullen worden vervuld.  

Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verkrijgen.  

Gezegend zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.  

Gezegend zijn de vredestichters, want zij zullen Gods zonen worden 

genoemd.  

Gezegend zijn zij die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  
 

Het belangrijkste punt van deze sessie is om duidelijk te maken dat geluk / gelukzaligheid / gezegend zijn geen doel is 

om naar te streven. Het is eerder de vrucht van het hebben van een Christusgelijkvormige karakter. Dat is waar we naar 

moeten streven! 

"Gezegend" = ‘makarioi’ in de oorspronkelijke Griekse taal van het Nieuwe Testament. Wortelwoorden van 'makarioi' = 

‘me’ (niet) + ‘ker  (dood / lot) niet tot slaaf gemaakt door de dood of het lot 

Tweevoudige betekenis van 'Gezegend': 

1. De diepe eschatologische religieuze vreugde van de burgers van het koninkrijk van God, die zelfs ongunstige 

omstandigheden overstijgt. 

2. Een persoon van wie Jezus Christus zegt: 

1. Je wordt met bijzondere gunst bejegend  

 2. Je bent door genade volledig goedgekeurd 

 3. Je ben een bevrijde erfgenaam van Mijn overvloedige leven 

Let op: Jezus zei "Gezegend zijn..." en niet "Gezegend zullen zijn..." 

Samenvattend: In Christus hebben we al volheid van zegen. We “zijn gezegend” als we een Christusgelijkvormige karakter 

hebben. Dit is waar we groei nodig hebben - om meer op Jezus te lijken. 
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Acht kenmerken van Christusgelijkvormigheid 

In plaats ervan deze hele pagina hardop te lezen, neem de tijd om deze pagina stil en biddend voor jezelf te lezen. Vraag 

de Heer wat Hij je persoonlijk wil zeggen over deze kenmerken. Iets waarvan Hij wil dat je je bekeert? Prioriteiten die je 

moet rechtzetten? Vergeving schenken? Vergeving vragen? Verzoening om na te streven? 

Gezegend zijn de armen van geest 

De armen van geest beseffen diep dat ze niet in staat zijn om zichzelf te redden, niet in staat zijn om hun redding te 

kopen, niet in staat zijn om hun redding te verdienen. Ze beseffen ook diep dat Jezus Christus de enige is die hen kan 

redden. Daarom bekeren ze zich van hun zonde, aanvaarden ze Zijn heerschappij als Heer en Verlosser en geven ze hun 

leven om eerst Gods koninkrijk te zoeken. 

Gezegend zijn zij die rouwen 

Degenen die rouwen, rouwen om de vernietigende kracht, de aanwezigheid en de impact van de zonde, de zondige 

natuur, de Satan en de wereld. 

Gezegend zijn de zachtmoedigen 

De zachtmoedigen zijn degenen die volharden in het gebruik van de minimale kracht die nodig is om gerechtigheid en 

agape liefde in relaties tot stand te brengen en zo de komst van Gods koninkrijk te bevorderen. 

Gezegend zijn zij die honger en dorst hebben naar gerechtigheid... 

Zij die Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid zoeken, verkondigen en demonstreren met alles wat ze hebben en zijn 

Gezegend zijn de barmhartigen 

Degenen die barmhartigheid en vergeving schenken omdat ze hetzelfde van de Heer hebben ontvangen en als gevolg 

daarvan het mededogen van de Heer tonen met woorden, werken en wonderen. 

Gezegend zijn zij die zuiver van hart zijn 

Zij die gereinigd zijn van zonde en zondig gedrag van binnenuit en die zijn afgezonderd om God voor Zijn doeleinden te 

gebruiken, en die zich volledig hebben gegeven om via bijbelse processen steeds meer op Christus te lijken. 

Gezegend zijn de vredestichters 

Zij die in de kracht van de Heilige Geest Gods sjalom in situaties van conflicten, problemen, belemmeringen, 

vervreemding en vijandschap brengen. 

Gezegend zijn zij die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid 

Zij die volharden in het gehoorzamen van de Heer en in het doen van wat in Gods ogen goed is, ongeacht de mate van 

vervolging die zij daarbij ervaren. 
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Discussie op basis van de Schrift  

➢ Welke waarheden van deze bijbelgedeelte waren voor je tot zegen? 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Wat heb je geleerd over mensen / jezelf? 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Wat zou je kunnen doen aan het leven in de "Great Life-stijl"?  Om meer Christusgelijkvormig te worden?  

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Hoe zouden we het geleerde van Kijk Omhoog toe kunnen passen? In ons persoonlijke leven? Op de werkvloer? In de 

buurt / wijk? 
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Kijk vooruit: Zegen elkaar om te gehoorzamen (1/3 van je 
tijd)  
➢ Hoe zul je proberen te groeien in het liefhebben van God en je naaste, vooral in je gezin en op je werkplek? "Met 

Gods hulp zal ik..." 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Hoe wil je de liefde van God bekend maken in woorden, werken en wonderen in de komende dagen als je door het 

leven gaat? "Met Gods hulp zal ik...” 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Bid voor elkaar:  

o Voor God's hulp om Hem te gehoorzamen zoals samengevat in onze "Ik wil" verklaringen. Schrijf 

elkaars "Ik wil" verklaringen op, zodat u weet waar u voor moet bidden - niet alleen tijdens deze 

bijeenkomst, maar ook in de periode tot uw volgende bijeenkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

o Voor dezelfde twee personen die door elk groepslid tijdens de eerste bijeenkomst zijn geselecteerd: 

een persoon uit uw familie en een persoon uit uw werkplaats. Vergeet niet dat deze informatie 

vertrouwelijk is en niet buiten de groep mag worden gedeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Waar en wanneer ontmoeten we elkaar de volgende keer? 
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Sessie 6. De Grote Roeping: Zoals de Vader mij 
heeft gestuurd...  
 

Kijk terug: Viering en Fellowship (1/3 van uw tijd)  
Verwelkom iedereen en open met gebed.  

Faciliteer de discussies over de volgende vragen:  

➢ Wat is gebeurd sedert de vorige ontmoeting waarover je dankbaar bent? 

 

 

 

 

 

➢ Hoe ging het met de uitvoering van je "ik zal..." verklaringen? 

o God liefhebben en je naaste liefhebben 

 

 

 

 

o Het zaaien van zaadjes van gebed, woorden, werken en wonderen  

 

 

 

 

➢ Voor welke uitdagingen sta je?  

 

 

 

 

➢ Bid voor elkaar over bovengenoemde punten. (Let op: het is geen counseling-sessie, breng elkaar gewoon in 

gebed tot de Heer) 

 



DE GROTE ZEVEN VAN JEZUS CHRISTUS - VERSIE 2020.12 

 

39 
              

hcfglobal.org 
www.allnationsnederland.nl 

www.r3new.nl 

Kijk omhoog: Luisteren naar Gods Woord (1/3 van je tijd)  
Lees Johannes 20:21 en Lucas 4:16-21 (twee keer voorlezen a.u.b.)  

 

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Sjalom!  

Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 

---- 

Dus kwam hij naar Nazareth, waar hij was opgevoed. En zoals 

Zijn gewoonte was, ging Hij op de sabbatdag de synagoge in en 

stond op om te lezen. En Hij kreeg het boek van de profeet Jesaja. 

En toen Hij het boek had geopend, vond Hij de plaats waar het 

geschreven was:  

"DE GEEST VAN DE HEER IS OP MIJ, OMDAT HIJ MIJ HEEFT 

GEZALFD OM HET EVANGELIE AAN DE ARMEN TE 

VERKONDIGEN; HIJ HEEFT MIJ GEZONDEN OM DE 

GEBROKENEN TE GENEZEN, OM DE GEVANGENEN DE VRIJHEID 

TE VERKONDIGEN EN DE BLINDEN HET ZICHT TE HERSTELLEN, 

OM DE ONDERDRUKTEN TE BEVRIJDEN; OM HET 

AANVAARDBARE JAAR VAN DE HEER TE VERKONDIGEN".  

Toen sloot hij het boek en gaf het terug aan de begeleider en 

ging zitten. En de ogen van allen die in de synagoge waren, 

waren op Hem gericht. En Hij begon tegen hen te zeggen: 

"Vandaag is deze Schrift in uw gehoor vervuld."  

 

 

 

Het belangrijkste punt van deze sessie is dat Jezus Christus ieder van ons erop uit stuurt om verder te gaan in de roeping 

die Hij zelf heeft ontvangen.  

 

Ieder van ons is geroepen tot voltijdse dienst in het Koninkrijk van God: in het gezin, onder vrienden, in de gemeente, op 

de werkvloer, in de buurt en tot aan de uiteinden van de aarde - waar Hij ons ook wil plaatsen en gebruiken. 

 

De roeping van Jezus omvatte een aantal sleutelelementen die automatisch deel uitmaken van onze roeping. We zullen 

deze elementen kort onderzoeken. Denk hierbij aan alle vier de aspecten van integrale bediening: lichamelijk, 

psychologisch, spiritueel en sociaal.   
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Pijler 1: Prediking (Predik het Evangelie aan de armen) 

Het verkondigen en demonstreren van het Goede Nieuws van het Koninkrijk van God door middel van woorden, werken 

en wonderen.  

Wijze getuigen die met respect, toestemming en gevoeligheid de ambassadeurs van Christus zijn. 

 

 

 

 

Pijler 2: Genezing (Genezen van de gebroken harten; herstellen van het zicht voor de 

blinden) 

Integrale genezing: fysiek, psychologisch, spiritueel en sociaal 

We kunnen niet altijd genezen, maar we kunnen altijd zorgen... 

Goede palliatieve zorg maakt van een sterfbed een deuropening van hoop... 

 

 

 

Pijler 3: Bevrijding (Vrijheid voor de gevangenen) 

Mensen bevrijden van de kracht van de zonde, van het zelf, van de Satan en van de wereld 

 

 

 

 

Pijler 4: Gerechtigheid (laat degenen die onderdrukt worden vrij) 

Het verkondigen en demonstreren van God's rechtvaardigheid in het persoonlijke en zakelijke leven 

Bevordering van de bijbels-christelijke ethiek in de gezondheidszorg 

 

 

 

Voor persoonlijke toepassing: Neem wat tijd alleen met de Heer en vraag Hem wat Hij je wil zeggen over deze vier pijlers 

van bediening in jouw leven en roeping.   
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Discussie op basis van de Schrift  

➢ Wat vond je het leukste aan deze bijbelpassage? 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

➢ Wat heb je geleerd over mensen / jezelf? 

 

 

 

 

 

➢ Hoe zie jij jouw roeping met viervoudige pijlers in het licht van "De Grote Roeping"? 

 

 

 

 

➢ Hoe zouden we het geleerde van Kijk Omhoog toe kunnen passen? In ons persoonlijke leven? Op de werkvloer? 

In de buurt / wijk? 
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Kijk vooruit: Zegen elkaar om te gehoorzamen (1/3 van je 
tijd)  

➢ Hoe zul je proberen te groeien in het liefhebben van God en je naaste, vooral in je gezin en op je werkplek? 

"Met Gods hulp zal ik..." 

 

 

 

 

 

➢ Hoe wil je de liefde van God bekend maken in woorden, werken en wonderen in de komende dagen als je door 

het leven gaat? "Met Gods hulp zal ik..." 

 

 

 

 

 

➢ Bid voor elkaar:  

o Voor God's hulp om Hem te gehoorzamen zoals samengevat in onze "Ik wil" verklaringen. Schrijf 

elkaars "Ik wil" verklaringen op, zodat u weet waar u voor moet bidden - niet alleen tijdens deze 

bijeenkomst, maar ook in de periode tot uw volgende bijeenkomst. 

 

 

 

 

 

o Voor dezelfde twee personen die door elk groepslid tijdens de eerste bijeenkomst zijn geselecteerd: 

een persoon uit uw familie en een persoon uit uw werkplaats. Vergeet niet dat deze informatie 

vertrouwelijk is en niet buiten de groep mag worden gedeeld. 

 

 

 

 

 

➢ Waar en wanneer ontmoeten we elkaar de volgende keer? 
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Sessie 7. De Grote Focus: Je hebt me dit 
aangedaan...  
 

Kijk terug: Viering en Fellowship (1/3 van uw tijd)  
Verwelkom iedereen en open met gebed.  

Faciliteer de discussies over de volgende vragen:  

➢ Wat is gebeurd sedert de vorige ontmoeting waarover je dankbaar bent? 

 

 

 

 

➢ Hoe ging het met de uitvoering van je "ik zal..." verklaringen? 

o God liefhebben en je naaste liefhebben 

 

 

 

 

o Het zaaien van zaadjes van gebed, woorden, werken en wonderen  

 

 

 

 

➢ Voor welke uitdagingen sta je?  

 

 

 

 

➢ Bid voor elkaar over bovengenoemde punten. (Let op: het is geen counseling-sessie, breng elkaar gewoon in 

gebed tot de Heer) 
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Kijk omhoog: Luisteren naar Gods Woord (1/3 van je tijd)  
Lees deze Schrift: Mattheüs 25:31-46 CJB (twee keer voorlezen a.u.b.)  

Wanneer de Zoon des Mensen in zijn glorie komt, vergezeld van alle engelen, zal 

hij op zijn glorieuze troon zitten. Alle volken zullen voor hem verzameld 

worden en hij zal de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen 

van de geiten scheidt. De 'schapen' zal hij aan zijn rechterhand plaatsen en de 

'geiten' aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tegen de mensen aan zijn 

rechterhand zeggen: 'Kom, u die mijn Vader gezegend heeft, neem uw erfenis, 

het Koninkrijk dat voor u bereid is vanaf de stichting van de wereld. Want ik 

had honger en jij gaf me te eten, ik had dorst en jij gaf me iets te drinken, ik 

was een vreemdeling en jij maakte me te gast, ik had kleren nodig en jij zorgde 

ervoor, ik was ziek en jij zorgde voor mij, ik zat in de gevangenis en jij bezocht 

me. Dan zullen de mensen die gedaan hebben wat God wil, antwoorden: 'Heer, 

wanneer hebben we u hongerig gezien en gevoed, of dorstig en u iets te 

drinken gegeven? Wanneer hebben we u een vreemdeling gezien en hebben 

we u tot onze gast gemaakt, of hebben we kleren nodig en voorzien we ze? 

Wanneer hebben we u ziek of in de gevangenis gezien en hebben we u 

bezocht?  

De Koning zal tegen hen zeggen: 'Ja! Ik zeg je dat wanneer je deze dingen voor 

een van de minst belangrijke van deze broeders van mij hebt gedaan, je ze 

voor mij hebt gedaan!  

Dan zal hij ook met de mensen aan zijn linkerzijde spreken en zeggen: 'Ga weg 

van mij, jij die vervloekt bent! Ga het vuur in, klaar voor de tegenstander en 

zijn engelen! Want ik had honger en je gaf me geen eten, dorst en je gaf me 

niets te drinken, een vreemdeling en je hebt me niet welkom geheten, je had 

kleren nodig en je gaf ze niet aan mij, ziek en in de gevangenis en je hebt me 

niet bezocht". Dan zullen ook zij antwoorden: 'Heer, wanneer hebben we u 

hongerig, dorstig, een vreemdeling, die kleren nodig heeft, ziek is of in de 

gevangenis zit en niet voor u zorgt? En hij zal hen antwoorden: 'Ja! Ik zeg u dat 

wanneer u weigerde het te doen voor het minst belangrijke van deze mensen, u 

weigerde het te doen voor mij!'. Zij zullen de eeuwige straf ondergaan, maar zij 

die gedaan hebben wat God wil, zullen naar het eeuwige leven gaan. 

 

Belangrijkste punt van deze bijeenkomst: Onze Heer neemt het heel persoonlijk op hoe we met andere mensen omgaan. 

Hij richt onze aandacht op doelgroepen die voor Hem heel belangrijk zijn. We moeten zijn hart voor de mensen 

begrijpen, zodat onze levens en bedieningen zijn focus weerspiegelen. 
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De doelgroepen die voor Jezus belangrijk zijn 

Bekijk de onderstaande lijst met doelgroepen. Welke voorbeelden van deze doelgroepen zie je in jouw familie, onder 

jouw vrienden, op jouw werkplek, in jouw buurt/wijk/stad? 

 

De hongerigen: Degenen die gezonde voeding nodig hebben 

 

 

 

De dorstigen: Degenen die veilig drinkwater nodig hebben 

 

 

 

De vreemdeling: Degenen die sociale integratie nodig hebben 

 

 

 

De naakte: Degenen die hun schaamte moeten laten bedekken  

 

 

 

De zieken: Degenen die medelevende zorg nodig hebben 

 

 

 

De gevangenen: Degenen die de gevolgen van hun zonde onder ogen moeten zien, zodat ze zaken kunnen rechtstellen 

en zich kunnen verzoenen met degenen die ze hebben geschaad. 
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Discussie op basis van de Schrift  

➢ Wat vond je het leukste aan deze bijbelpassage? 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

➢ Wat heb je geleerd over mensen / jezelf? 

 

 

 

 

 

➢ Wat zou je kunnen doen aan de focus van je bediening in het licht van "De Grote Focus"?  

 

 

 

 

 

➢ Hoe zouden we het geleerde van Kijk Omhoog toe kunnen passen? In ons persoonlijke leven? Op de werkvloer? 

In de buurt / wijk? 
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Kijk vooruit: Zegen elkaar om te gehoorzamen (1/3 van je 
tijd)  

➢ Hoe zul je proberen te groeien in het liefhebben van God en je naaste, vooral in je gezin en op je werkplek? 

"Met Gods hulp zal ik..." 

 

 

 

 

 

➢ Hoe wil je de liefde van God bekend maken in woorden, werken en wonderen in de komende dagen als je door 

het leven gaat? "Met Gods hulp zal ik..." 

 

 

 

 

 

➢ Bid voor elkaar:  

o Voor God's hulp om Hem te gehoorzamen zoals samengevat in onze "Ik wil" verklaringen. Schrijf 

elkaars "Ik wil" verklaringen op, zodat u weet waar u voor moet bidden - niet alleen tijdens deze 

bijeenkomst, maar ook in de periode tot uw volgende bijeenkomst. 

 

 

 

 

 

o Voor dezelfde twee personen die door elk groepslid tijdens de eerste bijeenkomst zijn geselecteerd: 

een persoon uit uw familie en een persoon uit uw werkplaats. Vergeet niet dat deze informatie 

vertrouwelijk is en niet buiten de groep mag worden gedeeld. 

 

 

 

 

 

➢ Waar en wanneer ontmoeten we elkaar de volgende keer? 

Het is een goed ideé met elkaar te evalueren of jullie door willen gaan als groep of niet. Op de volgende pagina 

noemen we een aantal mogelijkheiden. 
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Gefeliciteerd, je hebt de serie afgerond: De Grote Zeven van Jezus 

Christus. 

 

Er zijn andere series die uw groep zou kunnen volgen als u dat zou willen:  

• Groeien als Getuigen in de gezondheidszorg (18 ontmoetingen) 

• De Grote 7 van Gods Koninkrijk (7 ontmoetingen) 

• Van Schepping tot Christus (24 ontmoetingen) 
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Addendum 1: R3NEW  
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Addendum 2: 
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