W E R K B O E K
www.FlourishlikeaPalmTree.nl
gebaseerd op www.GoodMorningGirls.org

Bijbelboek

Lukas
Evangelie

naar de beschrijving van

EEN HOOFDSTUK PER DAG

Verantwoording
Via www.goodmorninggirls.org ben ik in contact gekomen met “Reading through the Bible”. Dit
initiatief van Courtney Joseph – van www.womenlivingwell.org – houdt in dat je elke dag een
hoofdstuk uit de Bijbel leest, vijf dagen per week. Oude en Nieuwe Testament worden afgewisseld
en na een aantal jaar zijn alle Bijbelboeken gelezen.
Bij het lezen van de Bijbel wordt gebruik gemaakt van de S.O.A.K.-methode. Op deze wijze kunnen
één of enkele verzen uitgebreid worden bestudeerd. Het geeft handvatten om na te denken over
toepassing in je eigen leven en het gebed tot God. In dit werkboek is elke dag ruimte om de
S.O.A.K.-methode toe te passen bij het betreffende Bijbelhoofdstuk.
Naast het bestuderen van de Bijbel is het ook goed om delen van Gods Woord uit het hoofd te
leren, bijvoorbeeld een vers per week. Op elke pagina is ruimte om het Bijbelvers van de week
uit te schrijven. Dat ondersteunt het memoriseren en biedt ook gelegenheid om nog eens over de
inhoud na te denken.
Op mijn blog www.flourishlikeapalmtree.nl schrijf ik over “Good Morning Girls” – kortweg: GMG.
Met toestemming van Courtney Joseph en als onderdeel van GMG-international publiceer ik daar
o.a. leesroosters en reflectievragen. Op basis van de Engelstalige workbooks van Good Morning
Girls, is dit Nederlandstalige werkboek ontwikkeld.
Ik nodig je uit om mee te doen met “een hoofdstuk per dag” en op die manier de Bijbel van kaft
tot kaft te lezen. Op mijn blog zijn de benodigde roosters en materialen te vinden. Dit werkboek
kun je gebruiken als een hulpmiddel in je stille tijd en als een dagboek om later terug te lezen
wat je hebt ontdekt in Gods Woord.
Lees je Bijbel, bid elke dag, zodat je groeien mag! Groeien als een palmboom!
Liefdevolle groet, Annelies

www.FlourishlikeaPalmTree.nl
gebaseerd op www.GoodMorningGirls.org
2

rooster bij het lezen van

Lukas 1 t/m 24

Week 1

Week 4

 Maandag : Lukas 1
 Dinsdag : Lukas 2
 Woensdag : Lukas 3
 Donderdag : Lukas 4
 Vrijdag : Lukas 5

 Maandag : Lukas 16
 Dinsdag : Lukas 17
 Woensdag : Lukas 18
 Donderdag : Lukas 19
 Vrijdag : Lukas 20

Week 2

Week 5

 Maandag : Lukas 6
 Dinsdag : Lukas 7
 Woensdag : Lukas 8
 Donderdag : Lukas 9
 Vrijdag : Lukas 10

 Maandag : Lukas 21
 Dinsdag : Lukas 22
 Woensdag : Lukas 23
 Donderdag : Lukas 24

Week 3
 Maandag : Lukas 11
 Dinsdag : Lukas 12
 Woensdag : Lukas 13
 Donderdag : Lukas 14
 Vrijdag : Lukas 15

3

Lukas 1



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 1 vers 37

Reflectievraag
De wereld zegt: geloof en je zult het
ontvangen; als je het kunt dromen,
kun je het bereiken. Maar dat is niet
wat Lukas 1 vers 37 zegt. Dat zegt
dat niets onmogelijk is “bij God”. Het
is God Die de Bron is van alle kracht
en mogelijkheden.
Vertel van een periode waarin je zag
dat God het onmogelijke deed in je
eigen leven of het leven van iemand
die je kent.

Want
geen ding
zal bij God
onmogelijk zijn.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

5

Lukas 2



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 2 vers 11

Reflectievraag
De Koning der Koningen, de Messias,
Immanuel – God met ons, de Alfa en
Omega, het begin en het einde, onze
glorieuze Redder werd geboren! Wat
een goed nieuws is dat!
Heb je je geloof gevestigd op Jezus
voor de vergeving van je zonden? Zo
niet, doe het vandaag! Zo ja, deel je
getuigenis. Wanneer werd Jezus je
persoonlijke Verlosser?

Heden is voor
u geboren de
Zaligmaker,
in de stad
van David;
Hij is Christus,
de Heere.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren
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Lukas 3



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 3 vers 21 - 22

Reflectievraag
Bij de doop van Jezus zien we de
drie-eenheid – God de Vader, God de
Zoon en God de Heilige Geest – 3 in
1. Het verwart ons verstand als we
het ontzag van de drie-eenheid
proberen te begrijpen. Gelukkig
hebben we biljoenen jaren in de
hemel om dit mysterie te ontdekken.
Op welke manier bemoedigt het je
vandaag als je peinst over hoe
ontzagwekkend onze drie-enige God
is?

En het geschiedde, toen
Jezus ook gedoopt was en
aan het bidden was, dat de
hemel geopend werd, en dat
de Heilige Geest op Hem
neerdaalde in lichamelijke
gedaante als een duif. En er
kwam een stem uit de hemel
die zei: U bent Mijn geliefde
Zoon, in U heb Ik Mijn
welbehagen!
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren
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Lukas 4



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 4 vers 8

Reflectievraag
Toen Jezus verzocht werd in de
woestijn, gebruikte Hij de Schrift om
de verleiding te bestrijden. Hij
maakte geen gebruik van Zijn
bovennatuurlijke kracht, maar Hij
vocht door simpelweg het zwaard
van Gods Woord te hanteren.
Als wij in verleiding komen, hebben
we dezelfde middelen als Jezus tot
onze beschikking: Gods Woord. Op
welke gebieden van je leven heb je
het nodig om beter gewapend te
worden met Gods Woord om tegen je
verleidingen te vechten?

Jezus antwoordde
en zei tegen hem:
Ga weg van Mij,
satan, want er staat
geschreven:
U zult de Heere,
uw God, aanbidden
en Hem alleen dienen.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren
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Lukas 5



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 5 vers 31 – 32

Reflectievraag
Jezus kwam voor degenen die niet
alleen ziek waren vanwege de
aanwezigheid van zonde, maar ook
ziek waren van hun eigen zonden.
Hij
kwam
niet
voor
de
zelfingenomen mensen, maar voor
degenen die nederig genoeg zijn om
toe te geven dat ze zondaar zijn en
behoefte hebben aan een verlosser.
Artsen herstellen gebroken botten
en verzorgen wonden. Jezus is de
grote Heelmeester. Op welk gebied
in je leven heb je geestelijke
genezing nodig of waar heb je Zijn
geestelijke genezing ervaren?

Jezus antwoordde
en zei tegen hen:
Wie gezond zijn, hebben
geen dokter nodig,
maar wie ziek zijn.
Ik ben niet gekomen
om rechtvaardigen
tot bekering te roepen,
maar zondaars.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

13

Lukas 6



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 6 vers 27 – 28

Reflectievraag
Jezus zegt ons niet alleen onze
vijanden lief te hebben, maar Hij
vertelt ook hoe dat te doen. Hij
vertelt ons om goed te doen aan hen,
hen te zegenen en voor hen te
bidden. We hoeven geen warme
gevoelens van liefde richting hen te
hebben, maar er zijn geen
uitvluchten voor deze opdracht. We
moeten onze vijanden liefhebben
door middel van zichtbare acties.
Heb je een vijand? Hoe kun je
hem/haar liefde laten zien deze
week?

Heb uw vijanden lief;
doe goed aan hen
die u haten.
Zegen hen die
u vervloeken,
en bid voor hen
die u belasteren.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren
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Lukas 7



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 7 vers 47

Reflectievraag
De vrouw die Jezus’ voeten waste
met haar tranen en haar, had sterk
gezondigd in het verleden. Maar
haar nederigheid en haar diepe
emotionele liefde voor Jezus lieten
zien dat ze begreep hoe groot Gods
vergeving is.
Neem even de tijd en denk na over je
verleden en alle zonden die je in je
leven hebt begaan.
Schrijf nu een persoonlijk gebed van
dankzegging aan Jezus voor Zijn
grote liefde en vergeving van je
zonden.

Daarom zeg Ik u:
Haar zonden,
die veel waren,
zijn haar vergeven,
want zij heeft
veel liefgehad;
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren
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Lukas 8



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 8 vers 50

Reflectievraag
Toen Jaïrus hoorde dat zijn dochter
gestorven was, verloor hij misschien
de hoop. Misschien voelde hij dat
God niet kwam en het nu te laat was.
Maar Gods timing is altijd juist. Hij
kan wat dood is tot leven laten
komen! God was Jaïrus’ geloof aan
het uitrekken. Alles wat Jaïrus moest
doen, was gewoon geloven dat Jezus’
woorden waar zijn.
Jezus zei: “Wees niet bevreesd,
geloof alleen.” Is er een gebied in je
leven waarin angst is geslopen en
waar God jouw geloof aan het
uitrekken is?

Wees
niet
bevreesd,
geloof
alleen.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

19

Lukas 9



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 9 vers 23

Reflectievraag
Jezus vertelde Zijn discipelen dat ze
dagelijks Zijn kruis op zich zouden
moeten nemen als ze Hem zouden
gaan volgen. Dit was niet
gemakkelijk om te horen, want de
discipelen wisten dat het kruis de
manier was om mensen te
executeren.
Het leven van een christen is een
leven
van
zelfverloochening,
opoffering en sterven aan je eigen
wensen en verlangens… dagelijks. In
welk gebied van je leven is egoïsme
naar binnen geslopen? Hoe kun je
dagelijks een leven van overgave
leven?

Hij zei tegen allen:
Als iemand achter
Mij wil komen,
moet hij zichzelf
verloochenen, zijn
kruis dagelijks
opnemen en
Mij volgen.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

21

Lukas 10



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 10 vers 27

Reflectievraag
Er is een gemeenschappelijke
gedachte in deze wereld die ons
aanmoedigt om onszelf lief te
hebben. Jezus kent het hart van de
mens. Van nature houden we al van
onszelf en daarom worden we
opgeroepen om anderen lief te
hebben ZOALS we van onszelf
houden.
Net zoals we geven om onze eigen
belangen en interesses, moeten we
geven om de belangen en interesses
van anderen. Wie in je leven heeft
behoefte aan meer van jouw liefde
en zorg vandaag?

U zult de Heere,
uw God, liefhebben
met heel uw hart,
met heel uw ziel,
met heel uw kracht en
met heel uw verstand,
en uw naaste
als uzelf.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

23

Lukas 11



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 11 vers 1

Reflectievraag
Leren bidden is zeer belangrijk!
Jezus leerde Zijn discipelen niet hoe
ze moesten preken, maar Hij leerde
hen hoe te bidden. Het gebed in
Lukas 11 is niet bedoeld om
herhaald te worden als een ritueel,
maar eerder als een model voor ons
gebedsleven. Nadat Jezus het model
gaf, gaf Hij een voorbeeld van de
durf en het doorzettingsvermogen
dat Hij wil dat wij hebben in onze
gebeden.

Heere,
leer ons
bidden.

Neem er vandaag de tijd voor om het
Onze Vader door te bidden.
Overweeg of er iets is waarbij je hebt
opgegeven ervoor te bidden
waarvan het nodig is om er opnieuw
dapper en aanhoudend voor te gaan
bidden. Schrijf je gebed op.

www.FlourishlikeaPalmTree.nl
gebaseerd op www.GoodMorningGirls.org
24

datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

25

Lukas 12



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 12 vers 15

Reflectievraag
Het wereldsysteem vertelt ons dat
succes en bezittingen een high five
verdienen, maar aan het einde van
de gelijkenis in Lukas 12 noemt God
de rijke man een dwaas. De enige
manier om een hebzuchtig hart te
overwinnen, is door te geloven dat
het leven niet bestaat vanuit de
overvloed van onze bezittingen.
Worstel je hiermee? Jezus zegt ons
“wees op je hoede”. Op welke manier
kun
je
jezelf bewaken en
beschermen tegen de verleiding van
het begeren van een overvloed aan
bezittingen?

Kijk uit en
wees op uw hoede
voor de hebzucht.
Immers, al heeft
iemand overvloed,
zijn leven behoort
niet tot zijn bezit.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

27

Lukas 13



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 13 vers 30

Reflectievraag
Voor God maakt het niet uit wat onze
positie in deze wereld is. Geld, titels,
status, schoonheid, afstamming en
goede werken zijn niet de zaken
waarnaar God kijkt. Redding is
gebaseerd op Jezus’ genade alleen.
Ben jij weleens jaloers op anderen
van wie de positie in deze wereld
hoger is dan de jouwe? Eén van de
grootste mysteries van het Evangelie
is dat de eersten in deze wereld de
laatsten zijn in de volgende. Op
welke manier troost deze waarheid
je vandaag?

En zie,
er zijn laatsten
die de eersten
zullen zijn en
er zijn eersten
die de laatsten
zullen zijn.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

29

Lukas 14



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 14 vers 11

Reflectievraag
Jezus was het ultieme voorbeeld van
Iemand die de hoogste verheffing
verdiende, maar nederig was. Ware
nederigheid heeft geen te hoge dunk
van zichzelf en is gericht op anderen
in plaats van op zichzelf.
Ons is beloofd dat zij die zichzelf
vernederen op een dag – in de
eeuwigheid – verhoogd zullen
worden. In welk gebied van je leven
is het nodig om te werken aan
nederigheid?

Want ieder die
zichzelf verhoogt,
zal vernederd worden
en wie zichzelf vernedert,
zal verhoogd worden.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

31

Lukas 15



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 15 vers 10

Reflectievraag
De gelijkenissen in Lukas 15 laten
ons zien dat God achter de
verlorenen aan gaat en het in de
hemel gevierd wordt als ze worden
gevonden. Niets is kostbaarder voor
ons dan wanneer het is verloren.
Denk aan je autosleutels, alsof ze
kwijt zijn; je zoekt totdat ze
gevonden zijn. En als ze gevonden
worden, ben je blij. Op dezelfde
manier verheugen de engelen zich
als een zondaar zich bekeert.
Met wie heb je onlangs iets gedeeld
over de liefde van Jezus of het
Evangelie? Als je die gelegenheid
niet hebt gehad, schrijf dan een
gebed uit voor iemand die nog
verloren is en vraag God om
vrijmoedigheid.

Zo zeg Ik u,
is er blijdschap
vóór de engelen
van God over
één zondaar die
zich bekeert.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

33

Lukas 16



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 16 vers 13

Reflectievraag
Velen zeggen dat ze God liefhebben,
maar ze besteden hun leven aan het
verkrijgen van meer geld. Dit gaat
niet over de grootte van onze
bankrekeningen, maar over de
toestand van ons hart. Een slecht
hebzuchtig jaloers persoon kan per
saldo meer geld geven dan een rijk
dankbaar vrijgevig iemand. Maar
God kent de waarheid over ons hart
door wat we in het geheim met ons
geld doen.

U kunt niet
God dienen
en de mammon.

Ben jij in de verleiding om de
mammon te dienen? Op welke
manier en hoe kun je dit
overwinnen?
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

35

Lukas 17



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 17 vers 6

Reflectievraag
Jezus vertelt de discipelen dat als ze
een geloof hebben met de grootte
van een mosterdzaadje, ze een
moerbeiboom kunnen ontwortelen.
Een moerbeiboom heeft diepe en
sterke wortels en een mosterdzaadje
is klein. Jezus zegt dit direct nadat
Hij de discipelen heeft verteld om
strafbare feiten die tegen hen
gedaan zijn te vergeven. Meestal
hebben relationele wonden diepe
impact. Door geloof kan God relaties
herstellen. Het gaat niet om de
grootte van ons probleem of ons
geloof, maar om de grootte van onze
grote God.

Als u een geloof had
als een mosterdzaadje,
zou u tegen deze
moerbeiboom zeggen:
Word ontworteld
en in de zee geplant,
en hij zou u
gehoorzamen.

Op welk gebied in je leven is het
nodig om te groeien in geloof?
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

37

Lukas 18



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 18 vers 1

Reflectievraag
Het aanhoudende gebed van de
weduwe is een voorbeeld van hoe
we moeten blijven bidden en niet
opgeven. God vertraagt niet in het
antwoorden omdat Hijzelf wacht om
veranderd te worden, maar omdat
Hij een veranderend werk in ons aan
het doen is. God is goed en Hij wil
dat we dag en nacht tot Hem bidden.
Ben je op dit moment ontmoedigd in
je gebedsleven? Heb je opgegeven
of slechts minimale tijd aan gebed
besteed? Er is kracht in het gebed!
Wat heeft God op je hart gelegd
waarvoor je meer moet bidden?

Men
moet
altijd
bidden
en niet
de moed
verliezen.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

39

Lukas 19



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 19 vers 10

Reflectievraag
Jezus kwam om te zoeken en het
verlorene te redden. Jezus kwam om
te zoeken en jou te redden! Dit is het
hart van het Evangelie.
Hoelang ben je al gered? Laat de
opwinding van deze waarheid en de
gepassioneerde liefde die je voor
God hebt nooit verkillen. Denk na
over het feit dat Jezus jóuw naam
kent. Wat doet dit met je?

Want de
Zoon des mensen
is gekomen
om te zoeken
en zalig te maken
wat verloren is.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

41

Lukas 20



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 20 vers 25

Reflectievraag
Alles behoort aan God, maar Jezus
erkende het gezag van de overheid.
Als de overheid niet tegen Gods
geboden ingaat, moeten we
gehoorzamen.
We hebben allemaal een dubbele
nationaliteit. We zijn burgers van het
land waarin we leven en burgers van
de hemel. Op welke manier maakt
deze waarheid verschil in je leven?

Geef dan
aan de keizer
wat van de keizer is
en aan God
wat van God is.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

43

Lukas 21



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 21 vers 33

Reflectievraag
Niets in deze wereld zal eeuwig
duren. We moeten niet afhankelijk
zijn van de woorden die we horen, de
dingen die we lezen of de
bezittingen die we hebben om ons
leven te ondersteunen. Het is Gods
Woord dat krachtig en eeuwig is. Zijn
woorden zijn voor altijd!
Merk je dat je in de verleiding bent
om de woorden van God te
vervangen door de woorden van
deze wereld? Op welke manier kun
je Gods Woord meer prioriteit geven
in je leven?

De hemel
en de aarde
zullen voorbijgaan,
maar Mijn woorden
zullen beslist niet
voorbijgaan.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

45

Lukas 22



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 22 vers 19

Reflectievraag
Elke keer als we wakker worden en
vergeten om met Jezus te praten,
herinneren we niet. Elke keer als we
toegeven aan verleiding en zonde,
herinneren we niet. Elke keer als we
onafhankelijk worden van God en
leven
volgens
onze
eigen
voorwaarden, herinneren we niet.
Het avondmaal helpt ons wél te
herinneren. We herinneren Jezus’
gebroken lichaam en vergoten
bloed, dat Hij gaf voor ons.
Ben je de waarheid vergeten of
ervoor verdoofd geraakt wat Jezus
voor je aan het kruis heeft gedaan?
Neem de tijd en herinner Hem!

En Hij nam brood
en nadat Hij
gedankt had,
brak Hij het en
gaf het aan hen
met de woorden:
Dit is Mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt.
Doe dat tot Mijn
gedachtenis.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

47

Lukas 23



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 23 vers 34

Reflectievraag
Jezus wist dat degenen die Hem
kruisigden geestelijk blind waren. Ze
wisten niet wat ze aan het doen
waren en Hij bood liefde aan Zijn
vijanden aan, precies zoals Hij ons
gebiedt om onze vijanden lief te
hebben.
Is er een geestelijk blind persoon in
je leven die jou pijn heeft gedaan en
die je moet vergeven? Dit betekent
niet dat je met hen verzoend zal
worden. Voor verzoening is bekering
nodig. Maar vergeving bevrijdt je van
bitterheid en wrok. Wie moet je
vandaag vergeven?

En Jezus zei:
Vader,
vergeef het hun,
want zij weten niet
wat zij doen.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

49

Lukas 24



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

Lukas 24 vers 6

Reflectievraag
Eén van de mooiste woorden in de
Bijbel zijn deze: “Hij is hier niet, maar
Hij is opgewekt.” Dit is wat Jezus
onderscheidt van alle andere religies
in de geschiedenis. Je kunt elk graf
opzoeken, maar je zult Hem daar niet
vinden. Jezus leefde een leven
zonder zonde en de dood had geen
grip op Hem. Onze God leeft!
Omdat Jezus leeft, moeten onze
passies, onze prioriteiten, onze
plannen en onze vroegere tijden er
anders uitzien. Op welke manier
heeft Jezus je leven veranderd?

Hij is
hier niet,
maar
Hij is
opgewekt.
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datum
Scripture – Bijbel

/
Lukas

/

vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: Lukas

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

51

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd voor commerciële doeleinden, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van de auteur
of vertaler. Dit werkboek is gemaakt voor persoonlijk gebruik. Wanneer men anderen in schriftelijke vorm op dit boek attendeert, dient er
verwezen te worden naar www.flourishlikeapalmtree.nl.
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