FOCUSDIENST – 17 mei 2020
De kracht van Jezus
Vragen bij blok 2, gesprek 3
1. In de Bijbel is een tijd van 40 dagen (of 40 jaar) vaak een tijd van overgang. Een periode
waarin iets ouds voorbij gaat en iets nieuws gaat komen. Wij kennen de 40-dagentijd als een
tijd van bezinning/inkeer.
Hoe zit het met uw en jouw momenten van bezinning en inkeer?
Maak je daar persoonlijk tijd voor?
Bereid je je bijvoorbeeld voor op de kerkdienst of ben je in deze bijzondere tijden ook
bewust bezig met contact met God?
2. De discipelen trekken nog 40 dagen met Jezus op en spreken met Hem over het Koninkrijk
van God. Ze krijgen ook een opdracht; “U zult Mijn getuigen zijn…”. Een getuige ben je
wanneer je kunt vertellen over wat je zelf hebt ervaren en/of meegemaakt.
Naast de 40 dagen met Jezus zijn er nog veel meer momenten geweest waar de discipelen bij
hun ‘getuigen’ op terug kunnen vallen.
Waar kunt u, waar kun jij op terugvallen als het gaat om getuigen zijn?
Welke (geloofs)ervaringen zou je kunnen delen met mensen om je heen?
3. Jezus geeft ook aan waar dit ‘getuigen zijn’ zal plaatsvinden: “zowel in Jeruzalem als in heel
Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” Een bekende tekst die al eeuwenlang
de motivatie vormt voor het bedrijven van zending over de hele wereld. Maar je kunt ook
gewoon dichtbij beginnen. De discipelen begonnen met Pinksteren in Jeruzalem.
En wij, wij mogen simpel beginnen in Schoonhoven.
Op welke plekken kun jij getuige zijn?
4. In het Focus-werkboek worden we opgeroepen op zoek te gaan naar de opdrachten en
beloften in Handelingen 1:1-14. Heb je ze al gevonden?
Een belangrijke belofte is: “u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen”.
Die kracht ontvangen wij ook… ervaar je iets van deze kracht?
5. Soms gebeuren er dingen in je leven waardoor je geneigd bent een verkeerde kant op te
blijven kijken. Zo stonden de discipelen te staren naar de hemel. Maar er kwamen twee
mannen, engelen, om hun een nieuwe/andere weg te wijzen.
Herken jij deze momenten van vastlopen, of gefocust zijn op het verkeerde?
6. Of je deze momenten nu ook hebt in je leven of niet, allemaal hebben we het wel eens nodig
door anderen op de juiste weg gezet te worden. Welke personen zijn het die jou helpen op
de juiste weg te blijven (gefocust te blijven op het juiste)?
(Het helpt om hier ook concreet afspraken over te maken in bijvoorbeeld de focus-groep of
met je echtgenoot. Durf te vragen of anderen jou er op aan willen spreken wanneer ze het
vermoeden hebben dat er dingen in jouw (geloofs-)leven anders kunnen.)

Z.O.Z. (vragen voor jongeren en kinderen)

Wil je aan haken bij een bestaande kring of een Focus gezinsboek aanschaffen?
Neem dan contact op met Sjon Schellingerhout - Mail: sjon.schellingerhout@gmail.com of Bel 06-23309685.

Vragen voor jongeren
1. Ergens ben jij in aanraking gekomen met het Christelijke geloof. Je ouders, jeugdleiders,
docenten, predikanten… ze hebben je verteld over Jezus en het geloof in God. Misschien ben
je er voor jezelf nog niet uit of jij jezelf als gelovig Christen ziet. Maar het kan zo maar zo zijn
dat je onder de indruk bent geraakt van het geloof van een ander.
Kun je iemand benoemen die met zijn getuigen over zijn geloof indruk op jou heeft gemaakt?
Waarom was dat?
2. Misschien kun je wel niemand noemen. Maar je weet vast en zeker waar een goed getuigenis
volgens jou aan moet voldoen.
Waar let jij op wanneer anderen jou over hun geloof vertellen?
3. We bevinden ons in de tijd vlak voor Pinksteren. Nog even en we vieren het feest van de
Heilige Geest. Wat is de Heilige Geest volgens jou en hoe moeten wij hier aandacht aan
geven in bijvoorbeeld de kerkdiensten?

Vragen voor kinderen:
1.
2.
3.

Weet jij wat het woord ‘enthousiast’ betekent?
De leerlingen van Jezus waren ‘enthousiast’ over Jezus. Ze gingen aan iedereen over Hem vertellen.
Welke verhalen over Jezus hebben ze volgens jou zeker verteld?
Het is bijna Pinksteren. Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest is gekomen.
Wat weet jij over de Heilige Geest?

Opdracht voor vandaag:
Vertel elkaar thuis welk verhaal over Jezus jij het allermooiste vind (en waarom natuurlijk).
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