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Er kunnen in ons eigen leven blokkades zijn, waardoor wij Gods genade niet ervaren en waardoor we niet komen tot een
persoonlijke verbondenheid met Jezus Christus door zijn Geest. Pastoraat van Jezus’ genade betekent dan: onze zonden, wonden
en bonden, die blokkades vormen voor een open verbinding met God op het spoor komen, in gebed bij God brengen en zijn
genade erover laten schijnen zodat we vergevig, genezing en bevrijding ervaren.

wonden

zonden

‘Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, hij overlaadt u
met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.’ (Psalm 103:3-5)

‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te
geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ (Lucas 4:18-19)

Pastoraat van Jezus’ genade

zonden

de weg van
vergeving

1 gebod: zijn er andere goden in je leven
(geweest)?
2e gebod: welke eigen denkbeelden heb jij
over God?
3e gebod: speelt vloeken een rol in je
leven?
4e gebod: neem je rust?
5e gebod: hoe is de verhouding met je
ouders?
6e gebod: heb je vaak haat-gedachten,
koester je wrok?
7e gebod: zijn er op sexueel gebied
verslavingen of zonden?
8e gebod: durf je afhankelijk van God te
zijn?
9e gebod: roddel je veel? spreek je kwaad
over anderen?
10e gebod: is je hart gericht op wat God
verlangt?

e

Etc…

de weg van
genezing

Welke pijnlijke ervaringen komen bij je
boven?
Welke herinneringen doen zeer uit je
jeugd?

wonden

Etc…

de weg van
bevrijding

Heb je regelmatig dit soort gedachten?
- ik ben niks waard
- iedereen is tegen mij
- andere mensen zijn beter dan ik
- het wordt toch nooit wat
- God houdt niet van mij
Ben je perfectionistisch?
Wil je alles onder controle hebben?
Ben je vaak angstig? Waarvoor?

bonden

