WEEK 2

INTRO

Welkom bij week 2 van de Focus 21 days Challenge.
We deelden het vorige week al, maar we zeggen het nogmaals: we leven in een
tijd waarin afleiding één van de grootste obstakels is in het verstaan van Gods
stem. Het is daarom meer dan ooit belangrijk dat wij ons als Christenen focussen
op God en Zijn Woord. Daarom heel goed dat je meedoet met deze Challenge!
Gods plan met ons staat vast, Hij heeft een hoopvolle toekomst voor ons, een
leven vol wonderen en tekenen. Hij heeft ons geroepen uit de duisternis in Zijn
wonderbaar Licht om de daden te verkondigen die Hij van tevoren heeft
voorbereid. Toch is het zo dat wanneer we niet gefocust zijn, niet gericht zijn op
de dingen van boven, we langzaam maar zeker afdwalen van dat plan…
Deze week gaat over volgen, want volgen heeft te maken met focus.
Diegene die je volgt is degene op wie je gefocust bent. Wij volgen Jezus, maar
wanneer we niet gefocust zijn op Jezus, wordt het leven als Christen meer een
traditie. Een vorm van religieuze routine waarbij onze harten die eens verwarmd
zijn door Gods liefde, koud, kil en egoïstisch kunnen worden. Kritiek, veroordeling
en trots sluipen simpel naar binnen en er is eigenlijk weinig plaats meer voor Jezus
en het doen van Zijn wil. We dwalen dan af van Gods plan voor ons leven…
Dit mogen we niet toelaten!
We moeten gefocust blijven op Jezus en het doen van Zijn wil.
Wanneer we gefocust zijn op Hem is de rest bijzaak, maar wanneer we gefocust
zijn op al het andere, dan verliezen we al snel Jezus uit het oog.
In deze week gaan we ons daarom focussen op het volgen van Jezus.
Onthoud hierbij dit: Het volgen van Jezus en het doen van Zijn wil is niet altijd
makkelijk, maar het geeft de grootste vreugde in ons leven!
“Laat je door de Heer helpen om van Hem te houden en om net zo vast te houden
aan het geloof als Christus.” (2 Tessalonicenzen 3:5)
Jezus gaf ons het perfecte voorbeeld, Hij liet Zich niet afleiden maar bleef
gefocust op het doen van Gods wil. Jij ook?

Pr. Rob & Joël de Boer

DAG 8: MAANDAG

LEES
Markus 1:35-39
Jezus sprak altijd met Zijn Vader, aan het begin van de
dag was Hij eerst gefocust op God. Daarom wist Hij altijd
wat Hij moest doen en had Hij alle autoriteit.

CHALLENGE
Begin jij je dagen al met gebed? Als dat nog niet zo is,
maak daar een prioriteit van en start deze week elke dag
met 10 minuten gebed. Als jij dit al doet en je wilt verder
groeien, wees dan moedig en zet deze week één pauze/
middag op je werk of thuis apart om te bidden en zo te
groeien in relatie met de Vader.

GEBED
Vader God, ik wil Jezus’ voorbeeld volgen! Niet langer
mijn wil, maar Uw wil geschiede in mijn leven.
Ik kies ervoor in alles wat ik doe eerst U om raad te vragen,
en ik zal gehoorzaam zijn.
In Jezus naam, amen!

DAG 9: DINSDAG

LEES
Mattheüs 14:22-33
Wauw, Petrus liep over water!
Hij focuste op Jezus en het onmogelijke werd mogelijk.

CHALLENGE
Twijfel jij ook wel eens om iets te doen wat God van je
vraagt? Misschien voelt het soms wel als lopen over water.
Datgene waar jij over twijfelt, waar jij misschien bang voor
bent, deel dat vandaag met je celleider. Hij of zij zal je een
woord geven uit de Bijbel waar je aan vast kan houden. Dit
zal je helpen gefocust te blijven op Jezus, zodat je niet zal
zinken maar zal overwinnen in deze situatie.

GEBED
God, ik twijfel ook wel eens en ik ben wel eens bang.
Vaak kijk ik dan naar de omstandigheden en niet naar U.
Ik bid U daarom dat ik daarin zal veranderen. Ik stuur
twijfel en angst weg in de naam van Jezus en ik vraag U
om kracht en geloof. Alles is mogelijk voor wie gelooft en
ik geloof in U Jezus!
Amen

DAG 10: WOENSDAG

LEES
Filippenzen 4:8
Jezus is ons voorbeeld, de manier hoe Hij dacht zou ons
dagelijks streven moeten zijn.

CHALLENGE
De manier hoe je denkt bepaalt de manier hoe je handelt.
Hoe ziet jouw denken eruit? Houd vandaag eens bij hoe
vaak je iets positiefs (eerlijk, heilig, vriendelijk) en iets
negatiefs (leugen, boos, onrein) denkt. Als het veelal
positief is, good job! Als het vaker negatief is, trek dan aan
de bel. Het is tijd dat dit gaat veranderen, vraag daarom je
celleider om hulp.

GEBED
Vader God, ik verlang ernaar te denken zoals Jezus dacht
en te doen wat Hij deed. Ik keer mij daarom af van elke
gedachte die niet van U komt. Heilige Geest van God, vult
U alstublieft mijn denken met reine, eerlijke, ware en
vriendelijke gedachten.
Amen

DAG 11: DONDERDAG

LEES
1 Petrus 5:7
Werp al je zorgen op Jezus!

CHALLENGE
Een week geleden hebben we al onze zorgen op een
A4tje geschreven en daar hebben we een week lang voor
gebeden (als je dat nog niet gedaan hebt, doe dat dan
vandaag). Vandaag gaan we die zorgen bij Jezus gooien.
Zet een groot kruis door de zorgen op het papiertje en
gooi het in de prullenbak. Spreek daarna het
onderstaande gebed hardop uit.

GEBED
Ik stop in Jezus naam met het zorgen maken over al de
dingen die ik heb opgeschreven. Ik werp al die zorgen bij
U Jezus en ik geloof dat U voor mij zult zorgen.
Ik twijfel niet langer, U zult mij rijkelijk gaan voorzien in al
mijn noden en gebeden. Dank U Jezus, dat ik nu vrij ben
van al die zorgen!
Amen

DAG 12: VRIJDAG

LEES
Jacobus 2:17-18
Jacobus zegt heel duidelijk dat geloof zonder actie een
dood geloof is. Wauw, confronterend, maar zo waar.

CHALLENGE
Waar draait het nu om? Om Jezus toch en dat mensen
gered worden. Neem je verantwoordelijkheid als christen,
dit is waarvoor je geroepen bent. Vertel iemand vandaag
het Goede Nieuws. Schuif het niet voor je uit, maar face de
angst, schaamte en onzekerheid. Jij bent gered om
anderen te redden.
Tip: Wat is het Goede nieuws? Check Joh. 3:16

GEBED
Vader God vandaag ben ik sterk en moedig en kies ik er
voor om Uw wil te doen. Het bloed van Jezus dat uit Zijn
voorhoofd kwam in Getsemané plaats ik op die geest van
angst en schaamte.Niet langer laat ik mij tegenhouden
door de vijand om vrij te kunnen handelen. In de Naam
van Jezus dank ik U voor de vrijheid die U mij geschonken
heeft. Ik ga het doen.

DAG 13: ZATERDAG

LEES
Lucas 18:27
Wat bij de mensen niet kan, kan wel bij God.

CHALLENGE
Bedenk vandaag één ding waarbij je al een tijdje denkt
dat het niet kan of lukt of waarbij je niet verder komt
terwijl je het wel probeert. Zet vandaag weer een stap in
dat gebied. Bijvoorbeeld bel iemand die je wil winnen
voor Jezus, stuur toch die sollicitatie brief, start met
sporten, ga naar dat familie lid voor herstel in relatie enz.
Heb je het al die tijd van jezelf verwacht en het werkte
niet? Verwacht het vanaf nu van God!

GEBED
Lieve Vader in de hemel, dank U wel dat ik bij de
uitdagingen van het leven niet van eigen kracht hoef uit te
gaan maar dat ik u mag verwachten. Dank U wel dat wat
bij mensen onmogelijk is wel mogelijk is bij U! Ik breng
het bloed van Jezus aan over de Challenge die ik vandaag
heb gekozen en weet dat ik zal slagen, bij U is het wel
mogelijk! Ik ben meer dan overwinnaar!

DAG 14: ZONDAG

LEES
Maleachi 4:6
God profeteerde het al in het Oude Testament, Jezus was
de vervulling van de profetie. Herstel tussen de vaders en
hun kinderen, de kinderen en hun vaders. En bovenal, een
vrije weg tussen God de Vader en ons.

CHALLENGE
Er is niets zo sterk als een relatie van hart tot hart.
God heeft daar een belofte van voorspoed over
uitgesproken. Nu je gefocust bezig bent en niet afgeleid
wordt door social media, Netflix etc. houd je vast tijd over.
Maak vandaag eens tijd vrij om jouw vader of jouw leider
uit te nodigen voor een leerzaam en liefdevol gesprek van
hart tot hart.

GEBED
Vader in de hemel ik ben U dankbaar dat mijn relatie met
U mag groeien. U zegent mij en ik wil die zegen
doorgeven aan mijn vader op aarde en aan de persoon
die mij mag leiden in het geloof hier op Aarde.
Amen

