
Focus-opbouw:  
 

 

Lofprijzing   
Noem om de beurt hardop iets waarvoor je God dankt of 
prijst, of zing samen een lied tot Gods eer. 
 

 

Gebed  
Bid samen om de Heilige Geest en dat Gods Woord ieders 
hart mag raken. 
 

 

Verhalen delen  
Wat houdt jou op dit moment bezig? Is de ‘in beweging’ 
van de vorige keer gelukt? 
 

 

Bijbelstudie 
Lees samen het Bijbelgedeelte dat je vooraf met elkaar 
hebt afgesproken. Deel wat jou persoonlijk raakt. Bespreek 
vragen die je hebt. 
 

 

In beweging  
Welke stappen ga jij n.a.v. het Bijbelgedeelte concreet 
zetten? Deel dat en vraag elkaar er de volgende keer naar. 
1. Naar God toe ↑ 
2. Naar mensen om je heen → 
 

 

Gebed  
Sluit af met gebed voor vervulling met de Heilige Geest om 
onze voornemens concreet te kunnen uitvoeren en 
volhouden. 

 

 

 



  In beweging!     

Bel deze week een of twee andere mensen in de gemeente en maak een afspraak 

om samen een uur te gaan wandelen of fietsen. Bij voorkeur mannen met 

mannen en vrouwen met vrouwen, zodat je echt open en veilig kunt spreken over 

dingen die jou bezighouden.  

1. Lees allemaal thuis vooraf Jesaja 11:1-10 en eventueel de uitleg bij blok 0.5 

als je het Focusboekje hebt. Zo niet, dan is Jesaja 11:1-10 voldoende. 

2. Ga met elkaar op pad en gebruik daarbij de Focus-opbouw. 

3. Deel met elkaar na lofprijzing en gebed hoe de vorige bewegingsopdracht 

bij jou is gegaan. Daarbij werd gevraagd wat voor jou belangrijk is geweest 

in je geloofsleven: een gebeurtenis, een lied of iets anders dat veel voor je 

betekend heeft. Deel dat met elkaar. 

4. Lees met elkaar hardop Jesaja 11:1-10 en deel wat je raakt. 

5. Bespreek de volgende vragen: 

A. In deze profetie worden veel verschillende beelden geschetst over Jezus 

en het Koninkrijk van God. Lees het Bijbelgedeelte nog een keer door en 

deel de verschillende beelden met elkaar. Welk beeld spreekt je in het 

bijzonder aan en waarom? 

B. Welke hoopvolle, misschien kwetsbare en kleine ‘twijgjes’ zie je 

opspringen vanuit jullie gemeente? 

C. In dit Bijbelgedeelte wordt de nadruk gelegd op vrede en recht. Dat is 

blijkbaar belangrijk voor God. Wat doe je daar als gemeente mee? 

6. Nogmaals in beweging: 

6.1. ↑   Neem je concreet voor God elke dag te bidden om vervulling met 
    de Heilige Geest voor je eigen leven. Bid ook om wijsheid en volharding  
    in het Focus-traject dat start. 
6.2      →   Bid elke dag ook verwachtingsvol om vervulling met de Heilige 

Geest voor de gemeente en voor een vriend(in) die Jezus nog niet kent. 
7. Sluit af met gebed en maak een nieuwe afspraak om in de Kerstvakantie 

weer met elkaar te gaan wandelen. Neem dan bijvoorbeeld een 
zelfgekozen Bijbelgedeelte rondom Kerst. Gebruik daarbij opnieuw de 
Focus-opbouw op de achterkant. Bedenk dan samen een concrete 
bewegingsopdracht waar je de week erna mee bezig kunt gaan.  

 
Mocht deze Focuswandeling voor jou/jullie een goede en verdiepende vorm zijn, 
wandel daarna samen verder het nieuwe jaar in met het Focus-thema Blok 1.1 
etc. 


