INTRO

Tijd voor week 3 van de Focus 21 days Challenge.
De afgelopen twee weken hebben we ons gefocust op God en gefocust op (acties
van) geloof, deze week gaan we ons focussen op liefde.
In de tijd waarin we leven zijn veel harten vol met boosheid, frustratie en angst. Dat
is de reden dat velen het moeilijk vinden om op anderen te focussen en hen lief te
hebben. De liefde is steeds vaker ik-gericht, voorwaardelijk en op basis van
voorwaarden. Maar dat is niet de liefde zoals God het bedoeld heeft, dat is niet de
liefde die Christus ons heeft laten zien, niet de liefde waar wij op gefocust zouden
moeten zijn.
Liefde heeft te maken met (op)offeren, geven en onvoorwaardelijk uitdelen.
God heeft ons het mooiste voorbeeld laten zien van liefde door Zijn Enige Zoon
aan ons te geven als een offer voor onze eigen zonde. Gods hart was en is
gefocust op ons en daarom heeft Hij dat gedaan.
Wij willen daarvan leren, samen deze laatste week focussen op het hart van God
opdat ons hart meer op Zijn hart gaat lijken en we groeien in liefde.
Het liefhebben van onszelf, het liefhebben van onze naaste, maar bovenal: het
liefhebben van God de Vader. Daar begint het allemaal mee.
“Houd van je Heer God met je hele hart en met je hele ziel, met je hele verstand en
met alles wat in je is.”
Wil jij groeien in liefde en net als Jezus vanuit die onvoorwaardelijke liefde
uitdelen? Maak het dan een prioriteit om elke morgen te starten met een dag uit
deze Focus Challenge.
Succes!
Pr. Rob & Joël de Boer

DAG 15: MAANDAG

LEES

1 Johannes 2:15-17
Je kan niet én de wereld liefhebben én God de Vader liefhebben
zegt de Bijbel.

CHALLENGE

Een challenge is geen challenge als je er niet door in actie komt
toch? Als er nog dingen zijn in jouw leven die niets te maken
hebben met het leven met God de Vader dan is het belangrijk dat
je een keuze maakt om daar mee af te rekenen. Er zijn genoeg
Christenen die dit hun leven lang vasthouden en daarom nooit
ontwikkelen in Gods plan. Jij bent anders! Schrijf die dingen op
die van de wereld zijn, maar ook nog deel zijn van jouw leven en
deel dit deze week met je celleider. Het is tijd dat je volledig
vrijkomt! Tip: App nu al je celleider, de vorige keer heb je het
misschien niet gedaan, stel het niet opnieuw uit.

GEBED

Vader God, ik wil niet langer leven zoals de wereld. U heeft mij
geroepen om volledig vrij te zijn. Ik ben een nieuwe creatie door
Jezus Christus, Hij stierf eenmaal voor mij en dat is voldoende. In
de naam van Jezus keer ik daarom de dingen van de wereld de
rug toe en richt ik me op de dingen van boven. Ik vraag U om
kracht om hierin te volharden en niet opnieuw terug te vallen.
Ik ben vrij! In Jezus naam!
Amen

DAG 16: DINSDAG

LEES
Efeziërs 4:15

Liefde heeft alles met waarheid te maken. Natuurlijk met de
waarheid van Gods Woord maar ook om in waarheid met elkaar te
leven.

CHALLENGE

Vandaag wellicht een spannende Challenge. Is er iemand waarvan
je weet dat je niet helemaal in waarheid met die persoon leeft?
Misschien houd je iets verborgen voor iemand waarvan je wel
weet dat diegene dat zou moeten weten, misschien heb je echt
gelogen tegen iemand of laat je steeds iets anders zien aan de
buitenkant dan wat aan de binnenkant zit. Zet het vandaag recht
door deze persoon te contacten en om vergeving te vragen dan
kan liefde weer stromen! Onthoud dat God niet kan zegenen wat
niet waar is. Echtheid en waarheid leiden tot zegen!
Tip: Vind je dit lastig of wil je hulp, bel je celleider.

GEBED

Lieve Vader in de hemel. Ik kies ervoor om te wandelen in Geest
en in waarheid. Vergeef mij iedere keer dat ik niet koos voor de
waarheid. Dank u wel dat ik mij niet mooier voor hoeft te doen
dan ik werkelijk ben. Uw waarheid maakt mij vrij, uw genade is mij
genoeg. Ik maak het in orde met een ieder bij wie dat nodig is. Ik
geloof op basis van Uw Woord dat Uw dan weer zal stromen in elk
gebied van mijn leven.

DAG 17: WOENSDAG

LEES
1 Johannes 4:20-21

Als je van God houdt, moet je ook van je broeders en zusters
houden.

CHALLENGE

Houd jou van God? Maar heb je een hekel aan een broeder of
zuster? Misschien heb je moeite met iemand uit church, iemand
uit je familie of iemand van je werk. Wie het ook is, je kan niet van
God houden en een hekel hebben aan een ander. Zeker niet als
deze persoon een Christen is. Als dat wel het geval is, maak dan
de keuze om vandaag die persoon te vergeven en indien nodig
die persoon om vergeving te vragen voor jouw houding en
gedrag.

GEBED

Vader God, ik wil geen leugenaar zijn. Vergeef mij als ik iemand
verkeerd heb behandeld of pijn heb gedaan.
Ik vergeef ook eenieder die mij heeft benadeeld en ik kies ervoor
die persoon lief te hebben in Jezus naam.
Amen

DAG 18: DONDERDAG

LEES
Psalm 147:3

God geneest de gebroken harten.

CHALLENGE

Een gebroken en verwond hart kan moeilijk liefde uitdelen en
ontvangen. Veel harten zijn in deze tijd gebroken en verwond
door deze 3 dingen:
1. Gescheiden ouders
2. Stukgelopen relaties
3. Afwijzing
Heb jij een van deze dingen meegemaakt en herken je dat je het
moeilijk vindt om liefde te ontvangen en uit te delen? Kom deze
zondag naar MCI Church en vraag je celleider of de Pastors om
specifiek te bidden voor genezing van jouw hart.

GEBED

Jezus, Uw hart brak uit liefde voor mij en het bloed dat stroomde
uit Uw hart heeft bovennatuurlijke kracht.
Ik neem een druppel van dat bloed en plaats dat over mijn hart
(plaats je hand op je hart) en ik verklaar dat elke wond geneest en
elke pijn verdwijnt in Jezus naam.
Amen

DAG 19: VRIJDAG

LEES

Johannes 3:16
Gods liefde voor ons staat omschreven in Johannes 3:16.

CHALLENGE

Echte liefde geeft, deelt uit aan anderen en verwacht daar niets
voor terug. Aan wie zou jij dit weekend iets kunnen geven zonder
er iets voor terug te verwachten? Een echte gift dus! Neem
iemand mee uit eten die je misschien nauwelijks kent, koop een
bosje bloemen voor je buurvrouw of verras iemand uit je celgroep
met een speciaal cadeau.

GEBED

Vader God, Uw liefde is mijn voorbeeld. Ik wil meer en meer
groeien in die liefde en deze ook uitdelen om mij heen. Ik vraag
daarom dat Uw Heilige Geest mij hierin uitdaagt en ik kies er voor
te gehoorzamen.
Ik hou van U God!
Amen

DAG 21: ZATERDAG

LEES

1 Petrus 4:8
Maar het belangrijkste is dat jullie als broeders en zusters veel van
elkaar houden. Want de liefde bedekt een menigte van zonden.

CHALLENGE

Wat is liefde? Lees vandaag 1 Korintiërs 13:1-8 en ga eens na
welke van de kenmerken van de liefde jij nog niet naleeft.
De Focus 21 days Challenge is bijna afgelopen, maar wat zou het
mooi zijn om de aankomende tijd te blijven groeien in liefde toch?
Wel dat is mogelijk!
Deel met je partner of met één persoon uit jouw celgroep in welk
kenmerk van de liefde jij wilt groeien. Vraag of deze persoon je
daar regelmatig aan wilt herinneren, als hij/zij echt van je houdt zal
hij/zij je daarin helpen! (Meteen een mooie controle voor de
challenge toch!)

GEBED

Dank U Vader God, dat U mij deze 21 dagen heeft vernieuwd
vanbinnen. Ik ben niet langer afgeleid, maar gefocust op U en de
dingen van boven. Ik begrijp nu dat liefde de basis is, geloof de
weg en U de bestemming bent. Ik zal volhouden, niet opgeven,
maar ik bid U om mij aan te vullen overal waar ik in tekort schiet.
Ik vertrouw op U.
Amen en Amen!

DAG 20: ZONDAG

LEES

Psalm 143:8
Ik vertrouw op U Heer.

CHALLENGE
De laatste dag van de Focus 21 dagen Challenge is aangebroken en
de belangrijkste vraag is nu: Ben jij gefocust?
Gefocust op God en de dingen van boven?

Houd jij van God en vetrouw je echt op Hem?
Ben je dan bereidt alles voor Hem los te laten, zoals Hij alles losliet
voor ons? Laat los al die simpele, aardse, materialistische dingen.
Stop met je avonden te vullen met social media en Netflix, stop
met weken lang je dagen te beginnen en eindigen met je
telefoon, stop met je enkel te focussen op jezelf: Focus je op Hem!
Je kan niet groeien als je alleen maar gefocust bent op jezelf en
de aardse zaken. Je groeit, wanneer je sterft en al die dingen
loslaat. Maak vandaag de keuze om God de 1e plaats te geven in
je leven en zet vanavond een uur apart om dat te bevestigen.
Lees Zijn Woord en praat met Hem, Hij wacht op jou, Hij houdt van
jou… God <3 You

GEBED

God, U bent alles voor mij! Ik heb geen woorden om U te danken,
maar wil U alleen mijn leven geven. U gaf het aan mij, ik geef het
terug aan U! Ik houd van U!
Amen en Amen

