Expeditie ‘zoeken en volgen’
(een discipelschapstraining bij de Blauwdruk o.a. a.d.h.v. de brief aan de Efeziërs)
Concreet doel: ‘vorm geven aan de Grote Opdracht’
(huiswerk Bijbel lezen zal opbouwen in hoeveelheid)
Voor wie: gemeenteleden
Aantal: 7-12 mensen
Locatie: woonkamer
Periode: in januari aankondigen van de uitdaging. Eind januari starten en dan om de 2 weken
bij elkaar komen.
Gebed vooraf: Wilt U ons vullen met Uw Vaderhart, geef ons Uw vrede, liefde en
bewogenheid, zoals U dat ook voor ons had toen U naar deze aarde kwam. Vergeef ons en
leid ons door Uw Heilige Geest. In Jezus Naam, amen.
Avond 1 (gericht op Bijbel lezen):
- gebed
- kort delen ervaringen t.a.v. huidige manier van Bijbel lezen
- ervaringsverhaal Bijbel lezen met hulp van de Blauwdruk
- uitleg Blauwdruk
- korte oefening Blauwdruk met elkaar
- huiswerk: bidden en Bijbel lezen
Avond 2 (gericht op groei in discipelschap)
- gebed
- kort delen ervaringen t.a.v. Bijbel lezen met de Blauwdruk
- oefening Blauwdruk in grote groep
- bespreken hoe je de boodschap toepast in het dagelijks leven
- huiswerk: bidden en Bijbel lezen
Avond 3 (gericht op groei in discipelschap):
- gebed
- kort delen ervaringen t.a.v. Bijbel lezen met de Blauwdruk
- oefening Blauwdruk in 2-tallen
- plenair terugkoppelen in grote groep (korte presentatie, hierbij wordt geoefend om te
delen vanuit Gods Woord)
- bespreken hoe je de boodschap toepast in het dagelijks leven
- huiswerk: bidden en Bijbel lezen
Avond 4 (gericht op multiply – nieuwe discipelen maken – creatieve vormen):
- gebed
- kort delen inhoudelijk over wat er is gelezen
- creatieve activiteit – keuzes: maken filmpje voor de jeugd/zondagsschool over wat het
gelezene met je heeft gedaan, maken artikeltje voor op de website De Rank, visueel maken
van het verhaal middels tekenen/drama/..., uitdagend werkblad voor de jeugd, muziek erbij
zoeken om de boodschap ter bemoediging door te geven aan zieken in onze gemeente.

- bespreken hoe je in de 21th century bruggen kunt bouwen met het goede nieuws en
creatieve vormen, om nieuwe discipelen te maken.
- huiswerk: bidden, Bijbel lezen en ook gezamenlijk uitwerken van de creatieve activiteit
Avond 5 (gericht op multiply – nieuwe discipelen maken – gesprek)
- gebed
- kort delen inhoudelijk over wat er is gelezen
- uitleg over relationele principes – bruggen bouwen d.m.v. goede gespreks-/denkvragen
stellen aan de ander (gericht op het verhaal van de ander)
- bespreken hoe je in de 21th century bruggen kunt bouwen met het goede nieuws en
gespreks-/denkvragen, om nieuwe discipelen te maken.
- huiswerk: bidden, Bijbel lezen en ook (biddend) gesprek voeren met iemand uit eigen
omgeving
Avond 6 (gericht op multiply – nieuwe discipelen maken – sfeer)
- gebed
- kort delen inhoudelijk over wat er is gelezen
- uitleg over gastvrijheid en waar je over getuigt (gericht op je eigen verhaal met God)
- bespreken hoe je in de 21th century bruggen kunt bouwen met het goede nieuws en je
eigen getuigenis, om nieuwe discipelen te maken.
- huiswerk: bidden, Bijbel lezen en ook (biddend) getuigenis geven
Avond 7 (gericht op mutiply – boodschap van hoop in woord en daad doorgeven)
- gebed
- kort delen inhoudelijk over wat er is gelezen
- bespreken hoe we mensen ondersteunen bij een pastorale en/of diaconale nood met daad
en woord (boodschap van hoop, het evangelie/goede nieuws combineren met praktisch
handelen).
- opdracht: wat past bij jou om mee te nemen in the way of life n.a.v. de pilots?
Er staan dan 3 pijlers onder: Bijbel lezen, persoonlijke geloofsgroei, gemeente (en ook
uitdragend vanuit gemeente).
En het geeft ruimte om mensen te laten uitproberen welke gaven en talenten ze hebben
gekregen om de boodschap over Gods Koninkrijk in deze tijd door te geven.

